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DE ILLUSTRE SCHOOL 

Bronnen van enige betekenis voor de beschrijving van de ge
schiedenis der Illustre School te Maastricht zijn niet of nauwelijks 
voorhanden. Een eigen archief van de School, van curatoren en 
hoogleraren, is, als het al ooit bestaan heeft, niet bewaard gebleven. 
Statuten of reglement van de instelling zijn niet tot ons gekomen. 
Van een eigen bibliotheek wordt nergens melding gemaakt en geen 
enkel spoor is daarvan overgebleven. Het is echter denkbaar, dat 
de sinds 1662 bestaande stadsbibliotheek 1 en de welvoorziene 
bibliotheken van de talrijke Maastrichtse kloosters doorlopend in 
de behoefte aan materiaal voor studie en onderzoek bij professoren 
en studenten voorzien hebben 2. Een Album studiosorum ontbreekt. 
In de Resolutiën van de Staten-Generaal wordt wel hier en daar 
van benoemingen van hoogleraren en van onenigheden over hun 
bezoldiging gesproken, maar een stichtingsbesluit van de Illustre 
School is daarin niet te vinden. 

Voor de stichting van de School is dan ook geen bepaald jaartal 
aan te geven. Wij weten niet, of er ooit een plechtige opening plaats 
heeft gehad, zoals de zusterinstelling te 's-Hertogenbosch die in 
1636 beleefd had 3 , en zoals de Illustre School te Breda die in 1646 
met zoveel vorstelijke luister en luidruchtig feestbetoon omringd 
had gezien4• Wel mag als zeker worden aangenomen, da.t van een 
benoeming van hoogleraren eerst sprake is geweest na de eerste 
bezetting van Maastricht door de Fransen (1673-1678) . Vóórdien 
was het bij gebrek aan financiën en aan mankracht zo ver niet 

1 H. H . E. Wouters, "Een bibliotheque voor den meesten luyster van de 
stadt", in: Miscellanea Trajectensia, Bijdragen tot de geschiedenis van Maas· 
tricht, uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Stadsbiblio
theek van Maastricht, Maastricht, 1962, 9-28; A. J. A. Flament, Het biblio
theekwezen te Maastricht en in het bizonder de Stadsbibliotheek van haar ont
staan tot heden, Geschiedkundige inleiding in: Oatalogus der Stadsbibliotheek 
van Maastricht, I. Maastricht, 1888, 17-131. 

2 Volgens de stad- en tijdgenoot W. A. Bachiene, Vaderlandsche Geo 
graphie of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Neder
landen, V2, Amsterdam, 1791, 895, was de bibliotheek van de Dominicanen 
"de grootste en best gekonditioneerde, onder alle, die men in de Maas
trichtsche kloosters aantreft"; Wouters, t.a.p., 10, noemt die van de Jezuïeten 
de grootste. 

3 F . Sassen, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogen
bosch (1636-1810), Mededel. Kon. Ned. Akad. v. Wetenschappen, Amster
dam, 1963, 7. 

4 F. Sassen, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te Breda 
(1646-1669), Mededel. Kon. Ned. Akad. v. Wetenschappen, Amsterdam, 
1962, 5-8. 
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kunnen komen en tijdens de bezetting viel aan uitbouw van het 
Protestantse onderwijs te Maastricht zeker niet te denken. Wel 
werd de tweeherige bestuursvorm van de stad ongemoeid gelaten 
en de vrijheid van godsdienstoefening voor de beide confessies 
gehandhaafd, maar van enige gunstige gezindheid jegens de kleine 
Reformatorische minderheid was bij de tijdelijke machthebbers 
geen sprake. Voor de 17de-eeuwers was echter de instelling en bezet
ting van één enkele zetel voor "hoger" onderwijs voldoende om een 
Latijnse School te "illustreren". Zodra te Maastricht de gelegenheid 
daartoe zich voordeed, zou de Illustre School tot stand zijn gekomen. 
Wij mogen dan ook met de benoeming van de eerste hoogleraar 
(waarover later) de Illustre School te Maastricht als geopend be
schouwen. 

Nadat de vesting Maastricht zich 5 nov. 1794 wederom aan de 
Fransen had overgegeven, heeft het nieuwe bewind, dat ditmaal op 
grond van de revolutionnaire ideologie van handhaving van de 
traditionele, deels eeuwenoude burgerlijke en kerkelijke instellingen 
niets wilde weten, ook aan het bestaan van de Illustre School 
spoedig een einde gemaakt. Krachtens de Wet van 3 brumaire an IV 
(250ct. 1795) werd Maastricht als hoofdstad van het "Département 
de la Meuse-Inférieure" begiftigd met een "Ecole centrale", die 
de plaats van alle scholen van voortgezet en hoger onderwijs in 
de stad zou moeten innemen 5. 

Van de tijdgenoten heeft alleen de hoogleraar W. A. Bachiene 
(1712-1783) althans over de bestuursvorm van de Illustre School 
enkele mededelingen in geschrifte vastgelegd 6 • Ypeij en Dermout, 
die nog overlevenden, professoren en studenten, van de Maastrichtse 
School gekend kunnen hebben, spreken van de School zelf in het 
geheel niet, maar noemen alleen de hoogleraar J . Verloren (1749-
1827) als de enige Nederduitse predikant, die bij de stichting van 
het Koninkrijk der Nederlanden te Maastricht nog was overgebleven, 
en geven hem de welverdiende eer, dat hij "sinds het jaar 1795, op 
alles de wacht houdende, het protestantendom in die oorden roem
rijk gehandhaafd en beschermd had 7" . Sepp behandelt in het kort 
de geschiedenis van de Illustre Scholen te 's-Hertogenbosch, 
Deventer, Amsterdam, Breda, Rotterdam en Nijmegen, maar 
schrijft geen woord over die van Maastricht 8 . Lindeboom zag 

5 J. P. L. Spekkens, L'école centrale du Département de la Meuse.lnfé
rieure, Maestricht, 1798-1804, diss. Nijmegen, Maastricht, 1951. 

6 W. A. Bachiene, t.a .p. (noot 2), 920-921. 
7 A . Ypeij en I. J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde 

Kerk, IV, Breda, 1827, 646. 
8 Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwiis in Nederland gedurende de 16e en 

17e eeuw, 11, Leiden, 1874, 111-150. 

9 



10 DE ILLUSTRE SCHOOL TE MAASTRICHT EN HAAR HOOGLERAREN 1683-1794 

blijkbaar geen reden om de Maastrichtse hoogleraren bij de "jeugd
geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme" te betrekken 9. 

H. H. Kuyper schijnt de betekenis van de Illustre School te Maas
tricht voor "de opleiding tot den dienst des woords bij de Gerefor
meerden" niet hoog te hebben aangeslagen. Hij rekent haar niet 
tot de "eigenlijke" Illustre Scholen, omdat haar professoren niet 
door een stichtingsbesluit van enige overheid tot een schola verenigd 
zijn, maar wil haar toch de naam van "Illustre School" niet zonder 
meer ontzeggen, omdat het aantal van haar professoren vrij uit
gebreid was en het daar gegeven onderwijs over meer dan één vak 
van wetenschap liep. Hij moet echter erkennen, dat over de Illustre 
School te Maastricht "tot dusverre zoo goed als niets is geschreven. 
De eenigste, die uitvoerig over de School spreekt, is Bachiene1o". 
Aan Knappert is de kort vóór het verschijnen van zijn boek gepu
bliceerde korte mededeling van Flament over de School 11 blijkbaar 
ontgaan. Verwonderlijk is echter, dat hij van het proefschrift van 
zijn Gereformeerde collega Kuyper, dat al twintig jaar in circulatie 
was, geen kennis schijnt te hebben genomen. Hij behandelt in enkele 
bladzijden het godgeleerd onderwijs aan de Hogescholen en Illustre 
Scholen van de Republiek, maar weet daarover niet méér mede te 
delen dan hij bij Sepp had gelezen en zwijgt dus evenals deze over 
de Illustre School van Maastricht 12. Het Gedenkboek, waarmede de 
Hervormde gemeente van Maastricht in 1932 haar 300-jarig bestaan 
opluisterde, wijdde, zoals verwacht mocht worden, ook een hoofd
stuk aan "Het Protestantsch onderwijs te Maastricht tot 1794" 13, 

waarin aan de hand van Bachiene het een en ander over de Illustre 
School werd verhaald. Verschillende professoren kwamen daaren
boven in het Gedenkboek nog in ander verband ter sprake. In het 
verzamelwerk Miscellanea Trajectensia, waarin niet minder dan 27 
bij uitstek deskundigen hun bijdragen tot de geschiedenis van 
Maastricht hebben geleverd, zal men echter weer tevergeefs naar 
enige vermelding van de Illustre School of van haar professoren 
zoeken 14. Ook in de recente monumentale geschiedenis van Lim
burg's verleden komt de School in het geheel niet voor en wordt 

9 J. Lindeboom, Guchiedenis van het vrijzinnig Protestantisme, I, Huis 
ter Heide, 1929, 162. 

10 H. H. Kuyper, De opleiding tot den dienst du Woord8 bij de Gerefor
meerden, diss. Amsterdam, V.U., 's-Gravenhage, 1891, 597-603. 

11 A. J. A. Flament, Iets over de Gereformeerde "IlltuJtre School" te Maas
tricht, Maasgouw, XXXII (1910), 81-83. 

12 L. Knappert, Guchiedenis der Nederland8che Hervormde Kerk gedu
rende de 18e en 1ge eeuw, I, Amsterdam, 1911, 150--159. 

13 H. Stegeman, Het Protestantsch onderwij8 te Maastricht tot 1794, in: 
Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-
1932, Maastricht, 1932, 287-317. 

14 Miscellanea Trajectensia " zie noot 1. 
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geen van haar hoogleraren met name genoemd 15. In het kleurrijke en 
bewogen tafereel van het politieke, maatschappelijke en culturele 
leven van Maastricht in het herfsttij van het ancien régime, dat 
door Spiertz is geschildel"d, hebben althans een drietal hoogleraren 
een bescheiden plaats toebedeeld gekregen, maar de Illustre School 
als zodanig speelt daarin geen enkele 1'01 16 . 

Door Bachiene 17 weten wij, dat aanvankelijk drie hoogleraren 
aan de School verbonden waren, een voor de godgeleerdheid, een 
voor de wijsbegeerte (door Bachiene in de geest van zijn tijd als 
"natuurkunde" aangeduid) en een voor de welsprekendheid en het 
Grieks. In 1764 is een vierde professoraat ingesteld, in de aardrijks
kunde en de sterrenkunde, mede ten behoeve van de officieren van 
het Hollandse garnizoen. Vijftien jaren later, in 1779, werd een 
hoogleraar benoemd voor de Oosterse talen. In de tweede helft van 
de 18de eeuw was ook nog een professor honorarius voor het onder
wijs in de anatomie en de geneeskunde min of meer los aan de 
instelling verbonden. 

De leerstoelen van de godgeleerdheid en van de wijsbegeerte 
werden gewoonlijk toevertrouwd aan fungerende stadspredikanten, 
de eerste meestal aan een predikant van de Nederduitse, de tweede 
aan een van de Waa.lse gemeente. Voor het onderwUs in de aardrijks
kunde en de sterrenkunde zijn uitsluitend predikanten aangezocht. 
Grote financiële voordelen leverde het professoraat hun niet op; 
in sommige gevallen schoot er uit de kas van de School geen salaris 
voor de hoogleraren over en moesten zij zich met hun bescheiden 
jaarwedde als predikant tevreden stellen . 

Alleen de zetel van de "humaniora": de welsprekendheid en het 
Grieks, is vrijwel onafgebroken bezet gebleven. De opvolging van 
de hoogleraren in de godgeleerdheid vertoont tegen het einde van 
de 18de eeuw een onderbreking van enkele jaren; het onderwijs in 
de wijsbegeerte is in het begin van de eeuw enige tijd onderbroken. 
De leerstoel van de aa.rdrijkskunde en de sterrenkunde is door drie, 
die van de geneeskunde door twee hoogleraren zonder onderbreking 
bezet geweest; die van de Oosterse talen heeft slechts één titularis 
gekend. 

Het bestuur van de Illustre School berustte bij een college van 
vier curatoren 18, van wie er drie uit de leden van de Brabantse 

15 Limburg8 Verleden, 11, Maastricht, 1967. 
16 M. G. Spiertz, Maastricht in het vierde kwart van de achUiende eeuw, 

diss. Nijmegen, Assen, 1964. 
17 Zie noot 6. 
18 Curatoren van de Latijnse School fungeerden tevens als curatoren 

van de Illustre School. 
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magistraat werden genomen, terwijl als vierde en steeds jongste in 
rang de oudste predikant van de Nederduitse gemeente fungeerde. 
De oudste curator trad op als beheerder van het fonds, waaruit 
zowel de leraren van de Latijnse School als de hoogleraren van de 
Illustre School hun bezoldiging ontvingen. Aan het curatorschap 
was een "douceur" van 60 Rijksdaalders 's-jaars verbonden. 

Het college van curatoren vulde bij vacatures zichzelf aan, 
behoudens goedkeuring door de Staten-Generaal of door hun ge
machtigden te Maastricht, de commissarissen-deciseurs 19. De 
hoogleraren werden benoemd en ontslagen door curatoren, in 
onderscheid met hun collega's van de Illustre School te 's-Hertogen
bosch (1636-1810), die hun benoeming van de stedelijke regering 
of van de Raad van State ontvingen. Voor hun benoeming was 
bekrachtiging door de Staten-Generaal vereist. Hunne Hoogmo
genden toonden echter doorgaans meer belangstelling in de be
krachtiging van de benoeming van predikanten dan in die van de 
benoeming van hoogleraren, welke zij gaarne aan de commissarissen
deciseurs overlieten. Alleen de professor honorarius in de anatomie 
en de geneeskunde werd rechtstreeks door de Raad van State be
noemd. Het blijkt niet, of voor de vervulling van opengekomen leer
stoelen van de fungerende hoogleraren enige "inspraak", aanbeve
ling of voordracht verwacht werd. Lange overwegingen waren 
zeker daarvoor niet nodig: binnen enkele maanden na het ontstaan 
van een vacature was de vacante plaats gewoonlijk alweer bezet. 

De Illustre School van Maastricht had evenals die van 's-Herto
genbosch haar ontstaan te danken aan de maatregelen, die door de 
overheid der Verenigde Nederlanden in de door haar bezette steden 
voor het onderwijs en voor de verspreiding van de Hervormde leer 
werden getroffen. Die van Maastricht had tengevolge van de twee
herigheid van de stad, die ook na de inneming door Frederik Hendrik 
in 1632 bleef voortbestaan en waardoor voor beide confessies vrij
heid van openbare uitoefening van de godsdienst was gewaar
borgd20, een bijzonder karakter. Ook zij droeg evenals de zuster-

19 P. Doppier, De oommissarissen·deciseurs van de beide "Heeren en 
Prineen" te Maastricht, Pool., LVI (1920), 1-18. De twee commissarissen
deciseurs, beurtelings gekozen uit de afgevaardigheden van elke der zeven 
provinciën ter Staten·Generaal, kwamen om het andere jaar te Maastricht 
aan en hielden zich daar zo lang op als hun werkzaamheden het nodig 
maakten. Sinds 1702 hadden zij een vast verblijf in het voor hen gebouwde 
"Statenhuis", in de hoek van het Vrijthof. Dit huis is in de 19de eeuw in 
twee particuliere woningen verdeeld en is in 1914 afgebroken om plaats 
te maken voor het huidige Hoofdpostkantoor. De Statenstraat, van Vrijthof 
naar Grote Gracht, herinnert nog aan het vroegere "Statenhuis". 

20 L. J. Suringar, Bijdrage tot de kennis van den regeeringsvorm van 
Maastricht en zijn ressort, meer bijzonder gedurende het tijdvak 1632-1794, 
diss. Leiden, Leiden, 1873; A. Panhuysen, De tweeherigheid van Maastricht, 
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instelling te 's-Hertogenbosch een uitgesproken Reformatorische 
signatuur en was in de eerste plaats bestemd voor de kinderen van 
de Staatse ambtenaren en militairen, die na 1632 hun intocht in 
de stad hadden gedaan. Inheemse Protestanten waren er voor en 
na weinig. "De tijd van den vurigen godsdienstijver was reeds lang 
voorbij, zegt Suringar21 , en schoon ook na 1632 nog hier en daar 
enkele oorspronkelijke Limburgers tot de Hervormde kerk over
gingen, was hun getal toch immer zeer gering." 

De Illustre School van Maastricht had echter, anders dan die van 
's-Hertogenbosch, niet het monopolie van het hoger onderwijs ter 
plaatse. Zij moest concurreren met de kloosterscholen van de 
Dominicanen, de Minderbroeders-Franciscanen en de Augustijnen, 
waar eveneens wijsbegeerte en theologie gedoceerd werden. De 
school van de Dominicanen was in 1678 door de generaal van de 
orde tot studium formale verheven, waardoor zij de status van een 
voor ieder toegankelijke instelling van hoger onderwijs had ver
kregen 22• Dat de Katholieke instellingen enerzijds, de Protestantse 
Illustre School anderzijds ook door studenten van de andere con
fessie bezocht zouden zijn, is weinig waarschijnlijk. Voor het lager en 
het middelbaar onderwijs gaven vele Protestantse ouders nog de 
voorkeur aan "paepsche scholen" . In bijna elke kerkeraadsvergade
ring kwam dat euvel ter sprake en nog op 13 mei 1660 moesten de 
Staten-Generaal in een resolutie daartegen optreden 23. De hoog
leraren van de Gereformeerde Illustre School waren echter aan hun 
eer en prestige verplicht, in geleerdheid niet achter te blijven bij 
hun collega's van de Katholieke instellingen en in staat te zijn, 
hun bij voorkomende gelegenheden van repliek te dienen. De felle 
godsdienstdisputen van de 17de eeuw zijn echter in de 18de eeuw 
ook hier geleidelijk minder scherp geworden. 

Een ogenblik dreigde de concurrentie nog gevaarlijker te worden, 
toen de stedelijke regering bij rekest van 12 jan. 1787 de Staten
Generaal voorstelde, op voorbeeld van de maatregelen, die door 
keizer Joseph 11 in de Zuidelijke Nederlanden voor de opleiding van 
de toekomstige priesters waren genomen, te Maastricht een alge
meen seminarie voor de aanstaande bedienaren van de Katholieke 
godsdienst uit het gehele gebied van de Republiek op te richten. 

Maasgouw, LXVIII (1954), 134-150, 162-170; E. J. M. H. Jaspar, De 
tweeheerigheid der 8tad Maastricht en het volkenrecht, Pool., LXXIV (1938), 
11-32; dez., De reces8en van Maastricht, Maasgouw, LXV (1951), 49-53, 
69-75; Ch. Thewissen, Het Holland8che tijdperk te Maastricht, de eer8te 
decennia van de mede80uvereiniteit der Staten-Generaal, Pool. LXXVI (1940), 
167-242. 

21 Suringar, t.a.p., 90. 
22 M. Schoengen-P. C. Boeren, Monasticon Batavum, II, Amsterdam, 

1941, 121-123. 
23 Stegeman, t.a.p. (noot 13), 288-289; Flament, Iets (noot 11), 81. 
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Het gevaar dreef over: van de oprichting van zulk een collegium 
theologicum is, mede door tegenwerking van Katholieke Staats
Brabantse zijde, niets gekomen 24 • 

Wetenschappelijk werk van baanbrekende betekenis hebben de 
instellingen van hoger onderwijs te Maastricht nauwelijks of niet 
voortgebracht. Van de drie Katholieke instellingen zijn behalve 
enkele filosofische en theologische werken een aantal gedrukte 
"Theses" bewaard gebleven, die daar het onderwerp van scholastieke 
disputaties hebben uitgemaakt 25 • De geschriften van de hoogleraren 
der Gereformeerde Illustre School zullen bij het levensbericht van 
ieder van hen worden vermeld. 

Een eigen gebouw is de Illustre School nooit rijk geweest. De 
oraties werden gewoonlijk in het koor van de St. Janskerk gehouden 
en de colleges werden waarschijnlijk gegeven in het gebouw van de 
Gereformeerde Latijnse School, die sinds 1678 was gevestigd in het 
deel van de toenmalige Kapoenstraat, dat thans St. Jacobsstraat 
is geheten. Toen dit gebouw bij de (eerste) belegering van Maastricht 
door de Fransen in februari 1793 zeer ernstig beschadigd werd, zijn 
de colleges waarschijnlijk voor goed gestaakt 26 . 

Van een organisatie van het onderwijs, van een studie- of examen
program is niets bekend. Men studeerde trouwens minder aan de 
Illustre School als zodanig dan bij een of meer hoogleraren, die hun 
onderwijs geheel vrij naar eigen inzicht inrichtten. Academische 
graden konden immers aan de Illustre School niet worden verkregen. 
Wie deze binnen de vaderlandse grenzen wenste te behalen, was 
op een van de Hogescholen van de Verenigde Provinciën aangewe
zen. In elk van de Alba studiosOTum van deze instellingen treft men 
dan ook een aantal studenten uit Maastricht aan. Deze zullen 
merendeels van Reformatorische confessie geweest zijn. De Katho
lieke studenten uit Maastricht bleven voor en na vrijwel allen hun 
academische vorming te Leuven opdoen 27. 

Met dat al is het aantal studenten van de Illustre School te 
Maastricht doorlopend gering gebleven. Hoe groot dit aantal in 
feite geweest is, kan bij gebrek aan enig gegeven daaromtrent niet 
worden bepaald. Evenals te 's-Hertogenbosch was het waarschijnlijk 

24 M. J. M. van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der Katho
lieken, diss. Nijmegen, Nijmegen, 1947, 44-49; L. J. J. Moers, Het plan 
van de M aastrieht8e magiBtraat tot oprichting van een collegium theologi.cum 
te Maastricht, in: Misc. Traj., 425-434; Spiertz, t.a.p. (noot 16), 87-92. 

26 E. Heynen, Maastrichtse drukken, 1552-1816, Publ., LXXXIII (1947), 
1-174, LXXXIV (1948), 1-124, passim. 

28 Spekkens, t.a.p. (noot 5), 41-42. 
27 W. J. H. Prick, Over Limburgsche hoogeschoolstudenten te Leuven in 

vroeger eeuwen, Maasgouw, LVIII (1938), 2-5, 15-16. 
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ook te Maastricht mogelijk, de gehele opleiding tot de predikdienst 
in de Nederduits-Hervormde kerk of in de Waalse gemeenten aan 
de Illustre School te ontvangen en dus zonder verdere studie aan 
een der hogescholen tot de kerkelijke examens te worden toegelaten. 
Van althans één der hoogleraren in de theologie, Fr. Ie Faucheur 
(1650-1736), weten wij, dat "sommige studenten hun studiën onder 
zijn onderwijs hebben voleindigt" en "in meer dan een der aanzien
lijke Waalsche Gemeenten van ons Landt wakkere Predikanten" 
zijn geworden 28. Verder ontbreken ook op dit punt de gegevens. 
De vrijwel onafgebroken bezetting van de leerstoel van de god
geleerdheid wijst echter wel op zorg bij de overheid voor geregelde 
voorziening in de opleiding tot het predikambt. 

Met betrekking tot de inhoud en de methode van het onderwijs 
in de te Maastricht gedoceerde vakken tasten wij volledig in het 
duister. Wij weten niet, of de strijd tussen Voetianen en Coccejanen 
in de theologie, tussen Cartesianen en hun tegenstanders in de 
wijsbegeerte ook te Maastricht weerklank heeft gevonden. Evenmin 
is het bekend, of en in hoever de Verlichting in haar verschillende 
stromingen hier haar invloed op het onderwijs heeft doen gelden. 
Uit de opleiding van enkele hoogleraren zou men met enige waar
schijnlijkheid kunnen opmaken, welke richting in de theologie of 
in de wijsbegeerte zij waren toegedaan. Alleen de uitwendige ge
schiedenis van de Illustre School kan met enige zekerheid althans 
in grote lijnen worden beschreven. 

Reeds spoedig na de vestiging van de macht van de Staten-Gene
raal in het tweeherig Maastricht schijnt men aan de oprichting van 
een Gereformeerde Illustre School te hebben gedacht. Op 5 jan. 
1633, een half jaar na de inneming van de stad door Frederik 
Hendrik, werd door Hunne Hoogmogenden bepaald, dat de Waalse 
predikant S. Maresius (1599-1673) op grond van zijn vroeger 
professoraat te Sedan boven zijn gewone salaris een toelage zou 
ontvangen, mits hij als hoogleraar zou optreden, wanneer er te 
Maastricht een "college voor de H. Theologie" zou worden opge
richt 29. Enkele maanden later, op 5 okt. 1633, namen de Staten
Generaal kennis van een "Memorie voor de voortgang van de ware 
religie in de Kwartieren van Maastricht, Limburg en Overmaze", 
die door de juistgenoemde Maresius met zijn collega's Ph. Ludovicus 
(1592-1667, NNBW, IX, 626-627) van Maastricht en G. Hotton 
(1596-1656, NNBW, VIII, 855-856, BNB, IX, 536-537, BWPG, 
IV, 324--325, Haag, V, 540) van de stad Limburg a.d. Vesdre was 

28 Levembericht van Fr. Ie Faucheur, Boekzaal, XLII (maart 1736), 358. 
29 A. J. A. Flament, Korte inhoud van de Resolutiën der Staten·Generaal 

der Vereenigde Nederlanden, gezonden aan de Oommissarissen·Instructeurs 
van Brabantsche zijde te Maastricht, Publ. , XLIX (1913), 4. 
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ingediend en waarin werd voorgesteld, te Maastricht op het grond
gebied van de Vroenhof een Illustre School op te richten. Op dit 
voorstel werd echter niet ingegaan 30 en de zaak raakte in het 
vergeetboek, mede doordat de "professorabele" Maresius in het begin 
van 1636een beroep als predikant had aangenomen naar 's-Hertogen
bosch, waar hem spoedig een hoogleraarschap werd opgedragen 31. 

Eerst een halve eeuw later, op 30 nov. 1685, herinnerden curatoren 
van de in 1643 opgerichte Gereformeerde Latijnse School te Maas
tricht de Staten-Generaal aan hun resolutie van 21 febr. 1682, 
waarbij zij curatoren hadden gemachtigd tot het aannemen van 
twee professoren en een regent. De twee professoren zouden de 
Latijnse School moeten "illustreren", terwijl de regent met het 
propaedeutisch onderwijs in de logica, de welsprekendheid, het 
Grieks en de geschiedenis zou worden belast, om de studenten 
"bequaem" te maken tot de hogere studies 32. Wel hadden Hunne 
Hoogmogenden bij resolutie van 12 dec. 1682 voor de bezoldiging 
van de aan te stellen docenten een bedrag van 2400 gulden Maas
trichter cours of 600 Rijksdaalders uit de gemene middelen van de 
stad Maastricht toegestaan 33, maar de paymeesters hadden de 
uitbetaling van dit bedrag opgeschort, omdat van Luikse zijde 
bezwaar werd gemaakt tegen de bekostiging van de Protestantse 
instelling uit de stadskas, ofschoon de Katholieke geestelijkheid 
ten bate van haar onderwijs zoveel meer subsidie uit dezelfde kas 
ontving. Van de aanstelling van de twee professoren was dan ook 
tot dan toe niets gekomen. Wel had men reeds in 1682 voor de 
propaedeutische vakken een "regent" kunnen aantrekken, in de 
persoon van Jacques du Rondel (1636-1715), die aan de Protestant
se Academie te Sedan een hoogleraarschap bekleed had en vrijwel 
terstond na de sluiting van deze instelling 34 zijn toevlucht in de 
Nederlanden had gezocht. Met de aanstelling van du Rondel, die 
uit hoofde van zijn vroegere functie ook te Maastricht van meet af 
de titel "professor" gevoerd schijnt te hebben - van een "regent" 
wordt later in het geheel niet meer gesproken - kan de "illustrering" 
van de Gereformeerde Latijnse School te Maastricht geacht worden 
te zijn begonnen35 . 

30 Flament, t.z.p ., 66. 
31 D. Nauta, Samuel Maresiua, diss. Amsterdam, V.U., Amsterdam, 

1935; F. Sassen, Levensberichten van de hoogleraren der Illuatre School te 
'8-Hertogenbo8ch, in : Varia Historica Brabantica, IU (1969), 190-197. 

32 Flament, t.a.p., LI (1915), 264. 
33 Flament, t.z.p., 241. 
34 De Protestantse Academie te Sedan is bij besluit van de Conseil 

d'Estat dd. 9 juli 1681 opgeheven (F. R. J. Knetsch, Pierre Jurieu, theoloog 
en politilcua der Refuge, diss. Leiden, Kampen, 1967, 408-409) en 6 okt . 
1681 definitief gesloten (t.z.p., 117-119). 

36 F. Sassen, Jacques du Rondel (1636-1715), de eer8te hoogleraar te Maa8-
tricht, Maasgouw, LXXXIX (1970), 99-108. 
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De kwestie van de verdere uitbouw van de aldus gevormde 
Illustre School was echter tegen het einde van 1685 acuut geworden, 
doordat kort te voren omstreeks het tijdstip van de herroeping 
van het Edict van Nantes (okt. 1685) een tweede hoogleraar van 
de Academie te Sedan, tevens predikant aldaar, Jacques Alpée, 
sieur de Saint-Maurice (ca. 1620-1700), met een groot aantal 
Franse vluchtelingen, merendeels uit Sedan en omgeving, te 
Maastricht was aangekomen 36. Op 27 okt. 1685 deed de Brabantse 
magistraat aan het Waalse consistorie mededeling van zijn plan, 
aan de Saint-Maurice een professoraat in de theologie op te dragen 
en verbond daaraan het verzoek, hem ook de geestelijke verzorging 
van de met hem meegekomen landgenoten toe te vertrouwen. Het 
consistorie gaf daarop de Saint-Maurice terstond verlof, in de 
Waalse kerk te preken, en op verzoek van de magistraat, waarvan 
de Staten-Generaal 26 jan. 1686 kennis namen, werd hij na ver
kregen toestemming van Hunne Hoogmogenden (6 febr. 1686, 
blz. 47) 14 febr. 1686 definitief als derde Waals predikant te Maas
tricht beroepen en 16 juni d.a.v. als zodanig geinstalleerd37 • Om 
de nieuwe leerstoel te kunnen financieren verzochten curatoren van 
de Illustre School de Staten-Generaal, boven het reeds eerder ge
noemde bedrag van 600 Rijksdaalders nog 200 andere toe te staan 38 

en de Brabantse paymeester te gelasten, de reeds vervallen gelden 
uit te betalen en met de betaling door te gaan, ook voor die jaren, 
waarin de Luikse paymeester zijn medewerking zou weigeTen. 
Aan dit verzoek voldeden Hunne Hoogmogenden 30 nov. 1685 voor 
wat het bedrag van de reeds vroeger toegestane 600 Rijksdaalders 
betrof en zij droegen de Brabantse paymeester op, de gehele som 
ten laste van zijn kas te laten komen voor geval zijn Luikse collega 
weigerachtig zou blijven. 

Op 6 aug. 1686 bekrachtigden de Staten-Generaal nogmaals hun 
resolutie van 12 dec. 1682, waarbij aan curatoren van de Latijnse 
School ter "illustrering" van de School 600 Rijksdaalders waren 
toegestaan, en zij bevestigden hun besluit van 6 febr. 1686, waarbij 
aan de Waalse predikant de Saint-Maurice in verband met zijn 
optreden als hoogleraaT jaarlijks 200 Rijksdaalders extra waren 
toegezegd. De commissarissen-deciseurs van Hunne Hoogmogenden 
(in dat jaar: Fr. Verbolt en Baron von Kniphausen-Nyenort) 
kregen opdracht, te trachten, hun Luikse tegenspelers (F. M. H. 

36 H. J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche 
vluchtelingen in Nederland, Leiden, 1846, 80. 

37 Actes du consistoire de l'Eglise Wallonne de Maestricht, I, 50-53; 
Resolutiën Staten-Generaal, 26 jan. 1686 (blz. 32), 6 febr. 1686 (blz. 47). 

38 Flament, t.a.p., LI (1915), 264. 
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Comte d'Aspremont de Lynden en P. de Méan) over te halen om in 
de betaling uit de gemene middelen toe te stemmen 39. 

De moeilijkheden waren intussen nog niet ten einde. In 1687 rezen 
opnieuw geschillen op tussen de Staten-Generaal en Geheime Raad, 
het hoogste bestuursorgaan van het Prins-Bisdom Luik, over de 
betaling aan de Latijnse School te Maastricht en aan de predikant 
de Saint-Maurice. De Brabantse hoogschout Steven Groulart 
(ov. 1693) had de pachters van de stadsaccijnsen, die ingevolge de 
resolutie van de Staten-Generaal van 27 jan. 1687 het geld moesten 
leveren 40, maar daarin door de Luikse overheid belet werden, door 
bedreiging met executie moeten dwingen. Op 14 maart 1687 namen 
Hunne Hoogmogenden kennis van een verzoek van de hoogschout 
om goedkeuring van zijn optreden. Zij zouden naar het zeggen van 
Groulart uit deze gebeurteniBBen kunnen zien, hoe weinig eerbied 
de Luikse Geheime Raad koesterde voor de besluiten van de 
Staten-Generaal, die toch zoveel goeds aan de stad Maastricht 
deden 41 • 

Nog in hetzelfde jaar probeerden de Staten-Generaal, de kwestie 
op een andere manier tot een oplossing te brengen. Op rekest van 
de Brabantse leden van de Maastrichtse magistraat en van curatoren 
der Gereformeerde Latijnse School besloten zij 20 nov. 1687, de 
Gedeputeerden tot de Landen van Overmaze te verzoeken, in hun 
overleg met de resident van de Prins-BiBBchop te Maastricht, J. 
Coenraad Norff, diens bemiddeling bij zijn lastgever in te roepen, 
ten einde deze te bewegen, in de betaling van de 800 Rijksdaalders 
ter bezoldiging van de predikant de Saint-Maurice en van de 
professol'en der Illustre School uit de stadskas toe te stemmen42• 

Toen de Luikse regering bleef weigeren, droegen de Staten-Gene
raai 19 juni 1688 hun commissarissen-deciseurs D. van Wijngaarden 
(1619-1688, ABW, XX, 480) en J. Becker op, tot een definitieve 
schikking over deze aangelegenheid te geraken en hun daaromtrent 
ten spoedigste rapport uit te brengen 43. Op 20 sept. 1688 bleek 
het nodig te zijn, de opdracht aan de commissarissen, die 30 juli 
te Maastricht waren aangekomen, nog zo lang te verlengen, dat de 
zaak geheel afgehandeld kon worden. Hunne Hoogmogenden 
bleven vasthouden aan hun eis, dat de professoren van de Illustre 
School en de predikant de Saint-Maurice uit de stadskas bezoldigd 
zouden worden, en betoogden, dat daardoor aan de rechten van 
Bisschop van Luik niet te kort werd gedaan44• Op 8 dec. 1688 

89 Flament, t.z.p ., 269; RSG, 6 aug. 1686 (blz. 228). 
40 RSG, 27 jan. 1687 (blz. 31). 
41 Flament, t.z.p., 276; RSG, 14 maart 1687 (blz. 100). 
42 Flament, t.z.p., 278; RSG, 20 nov. 1687 (blz. 523). 
48 Flament, t.z.p., 280; RSG, 19 juni 1688 (blz. 380). 
44 Flament, t.z.p., 280; RSG, 20 sept. 1688 (blz. 552). 
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kregen de Staten-Generaal eindelijk bericht van de Maastrichtse 
magistraat, dat de Prins-Bisschop zijn toestemming gegeven had 45 . 

Wij mogen aannemen, dat de Saint-Maurice intussen met zijn 
onderwijs in de theologie een aanvang had gemaakt. Naar het 
schijnt , is reeds in 1685 of 1686 ook een hoogleraar in de wijsbegeerte 
benoemd, in de persoon van Esaye Tugnat (1658-1693), voormalig 
predikant te Chauny in Picardië (Fr., bij Soissons, Aisne), die 
evenals zijn beide collega's naar Maastricht de wijk had genomen. 

De leerstoel van de godgeleerdheid is na de dood van de Saint
Maurice (1700) van 1700 tot 1736 bezet geweest door Fr. Ie Faucheur 
(1650-1736) , van 1736 tot 1743 door S. G. Manger (1703-1795), 
van 1743 tot 1764 door W. van Neck (1699-1774), van 1764 tot 
1771 door J. van Dyk (1718-1798), van 1771 tot 1781 door J. 
Panneboeter (ca. 1723-1781), de vier laatsten Nederduits-Hervorm
de predikanten te Maastricht. Na de dood van Panneboeter heeft 
het vier jaren geduurd, eel' in de vacature voor de theologie opnieuw 
werd voorzien, en wel door de benoeming van de predikant Chr. 
de Groot Stiffry (ov. 1829) tot buitengewoon hoogleraar; deze is 
tot de opheffing van de Illustre School in functie gebleven. 

Van de werkzaamheid van E. Tugnat als hoogleraar in de wijsbe
geerte heeft de Illustre School slechts enkele jaren voordeel kunnen 
hebben: hij is reeds in 1693 overleden. Zijn landgenoot Jean 
Barthélemy (begr. Maastricht, 6 jan. 1701), vroeger geneesheer te 
Sedan, is vermoedelijk terstond met dezelfde leeropdracht belast. 
Na diens dood is de zetel voor de wijsbegeerte waarschijnlijk open 
gebleven. De Waalse predikant P . Barbin (1680-1764) , in 1711 te 
Maastricht als zodanig geïnstalleerd, heeft die zetel later ingenomen 
en hem tot zijn dood bekleed, maar het is niet duidelijk, of hij 
terstond na 1711 daartoe benoemd is. Na hem is de wijsbegeerte 
tot 1773 gedoceerd door G. Lafont (1722-1773), van 1774 tot 1794 
door J. M. Roux (ov. 1805); ook de twee laatsten waren Waals 
predikant te Maastricht. In het voorjaar van 1794 werd de Waalse 
predikant Cl. G. Payen tot "adjunct-professor" in de filosofie 
aangesteld; wij weten echter niet, of hij nog onderwijs heeft gegeven. 

Na de dood van J. du Rondel (1715) werd het onderwijs in de 
welsprekendheid en het Grieks toevertrouwd aan de rectoren van 
de Latijnse School, en wel van 1715 tot 1735 aan J. J . Levericksvelt 
(ov. 1735), van 1735 tot 1778 aan diens zoon H. W. Levericksvelt 
(1707-1778) . Toen men na de dood van deze laatste curatoren niet 
tot een eenstemmig besluit kon komen aangaande de vervulling 
van het rectoraat46 , besloten de Staten-Generaal tot ontkoppeling 

45 Flament, t.z.p ., 282; RSG, 8 dec. 1688 (blz. 717). 
46 RSG, 5 maart 1779 (blz. 153). 
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van rectoraat en professoraat, droegen aan curatoren op, Th. C. 
Essers (1749-1820), die al drie jaren op voorstel van Levericksvelt 
en met instemming van curatoren het rectoraat had waargenomen, 
tot rector te benoemen en keurden de benoeming van de Neder
duitse predikant H. Voskuil (ov. 1793) tot hoogleraar in de wel
sprekendheid en het Grieks goed. Ook de benoeming van de pre
dikant R. van Staphorst (ca. 1744-1811) tot hoogleraar in de 
Oosterse talen, waartoe curatoren gelijktijdig met die van Voskuil 
in juni 1779 hadden besloten, verkreeg de goedkeuring van Hunne 
Hoogmogenden47 • In 1784 werd de Nederduitse predikant A. M. 
de Rouville (1745-1808), waarschijnlijk ter verlichting van de 
leeropdracht van Voskuil, tot buitengewoon hoogleraar in het 
Grieks benoemd. Voskuil is in 1793 nog door rector Essers als 
hoogleraar opgevolgd, maar De Rouville werd tezelfdertijd tot 
gewoon hoogleraar bevorderd. Misschien heeft geen van beiden nog 
gelegenheid gekregen, in die functie onderwijs te geven. 

De leerstoel van de aardrijkskunde en de sterrenkunde, die in 
1764 ten behoeve van W. A. Bachiene (1712-1783) was ingesteld, 
is van 1784 tot 1787 bekleed door de Waalse predikant J . J . Pfaltz . 
(ov. 1787) en van 1787 tot 1794 door de Nederduitse predikant J. 
Verloren (1749-1827). De zetel van de geneeskunde heeft slecht 
twee titularissen gekend: A. Pélerin (1698-1771) van ca. 1748 tot 
1771, en J. B. Vrythoff (1724-1793) van 1772 tot 1793. 

Bij de opheffing van de Illustre School waren dus nog vijf hoog
leraren in functie: Th. C. Essers, Chr. de Groot Stiffry, A. M. de 
Rouville, J . M. Roux en J. Verloren. Van Staphorst had in het 
voorjaar van 1793 zijn ontslag als predikant en hoogleraar genomen. 
Vrythoff is in april, Voskuil in september van hetzelfde jaar 
overleden. 

Al met al zijn in een tijdsverloop van iets langer dan een eeuw 
25 hoogleraren aan de Illustre School van Maastricht verbonden 
geweest. Zeventien van hen combineerden het hoogleraarschap 
met de functie van stadspredikant : 10 in de Nederduitse, 7 in de 
Waalse gemeente. Onder de acht anderen waren een gewezen predi
kant en een gewezen hoogleraar; drie waren behalve hoogleraar ook 
rector van de Gereformeerde Latijnse School; drie waren medici, 
van wie er een herhaaldelijk als schepen fungeerde. 

Omtrent de status van de Illustre School in het maatschappelijk 
leven van het tweeherig Maastricht tasten wij bij gebrek aan gege
vens volkomen in het duister. In de eerste tientallen jaren schijnt 
de School vrijwel uitsluitend een aangelegenheid geweest te zijn van 

47 RSG, 7 febr. 1780 (blz. 81). 
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de Waalse gemeente en van de Franse vluchtelingen, die een aan
zienlijk deel daarvan uitmaakten. Eerst in 1736 kreeg een Neder
duits-Hervormde predikant, S. G. Manger, een hoogleraarszetel te 
bezetten en tot de opheffing van de Illustre School zijn Waalse 
predikanten onafgebroken daaraan verbonden gebleven. 

Toch is er van kerkelijke zijde slechts zelden van belangstelling 
in de School blijk gegeven. In de Actes van het Waalse consistorie 
wordt een enkele maal, niet zonder voldoening, melding gemaakt 
van de benoeming van een van zijn leden tot hoogleraar en 
een aantal studenten bij de Waalse synode voor een beurs aanbevo
len, die aan "notre Ecole Illustre" hun opleiding genoten. In de 
Handelingen van de Nederduits-Hervormde Kerkeraad komt de 
naam van de Illustre School in het geheel niet voor, wordt van 
studenten niet gesproken en slechts terloops een van de 
predikanten met de hem toekomende titel van "professor" aange
duid. Dat het hoogleraarschap een bijzondere positie in het college 
van predikanten van een van de Protestantse gemeenten zou heb
ben meegebracht, is niet aan te nemen. Ook blijkt niet, dat de 
professoren van de Illustre School in de Maastrichtse samenleving 
enig bijzonder aanzien genoten. "Gewone hoogleraren" in de zin 
van artikel 68, eerste lid, van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs 1960 zijn zij zeker niet geweest. Zij verrichtten hun 
dagelijks werk op pastoraal, pedagogisch of medisch gebied en 
gaven daarbij ook nog enig hoger onderwijs. 

In de hier volgende levensberichten is in beknopte vorm samen
gevat hetgeen over leven en werken van de hoogleraren van de 
Illustre School te Maastricht achterhaald kon worden. Voor een 
groot deel betreft dit slechts hun uitwendige levensomstandigheden 
en die van hun families. Van hun dagelijks doen en laten in gezin, 
gemeente en school en van hun omgang met de studenten en het 
verkeer met hun Katholieke collega's zijn maar al te weinig bijzon
derheden overgeleverd. Voor verdere uitbreiding van het hier 
medegedeelde moge naar de bij deze inleiding en bij elk van de 
levensberichten aangegeven litteratuur worden verwezen. Van deze 
spaarzame litteratuur is doorlopend een dankbaar gebruik gemaakt. 

Voor de levensberichten hebben de doop-, trouw- en begrafenis
registers van de Nederduits-Hervormde en de Waalse gemeente, 
alsmede de Handelingen van de kerkeraad van eerstgenoemde ge
meente en de Ordonnantiën van de commissarissen-deciseurs, alle 
aanwezig in het Stadsarchief te Maastricht, de Resolutiën van de 
Staten-Generaal en vele jaargangen van het tijdschrift Boekzaal 
der geleerde wereld (1716-1811) mede als bron gediend. Het con
sistorie van de Waalse gemeente, in deze vertegenwoordigd door 
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zijn secretaris, de Heer G. M. A. Dörge, gaf mij op de meest wel
willende wijze gelegenheid, kennis te nemen van de 17de- en 18de
eeuwse Actes van zijn college, die in de Waalse kerk te Maastricht 
bewaard worden. De datums van inschrijving van de (latere) 
Maastrichtse hoogleraren en hun zonen aan de Hogescholen van 
de Republiek zijn ontleend aan de Alba Studiosorum van die in
stellingen. Deze worden niet telkens afzonderlijk genoemd, zomin 
als Van Alphen's Kerkelijk Handboek, waarop ik mij heb verlaten 
voor de jaartallen van beroeping, bevestiging, ontslag en overlijden 
van predikanten in de Nederduits-Hervormde kerk. De uitgebreide 
documentatie van de Bibliothèque Wallonne te Leiden (inmiddels 
overgebracht naar 's-Gravenhage) leverde tal van bijzonderheden 
over de Waalse predikanten-hoogleraren te Maastricht en hun 
families. 

Voor hun hulp bij mijn onderzoek ben ik de directeur en de 
ambtenaren van het Rijksarchief en het Stadsarchief te Maastricht, 
van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en de Universi
teitsbibliotheek te Leiden en van de Bibliothèque Wallonne bij
zonder erkentelijk. 
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DE HOOGLERAREN 

l. JACQUES DU ROND EL 

Fère-en-Tardenois (Fr., Aisne), 1636 - begr. Maastricht, 24 juni 1715 

Ontving zijn eerste klassieke vorming te Parijs, waar hij de 
dichter N. Boileau (1636-1711) als studiegenoot had, en studeerde 
vervolgens aan de Protestantse Academie te Saumur (Fr., Maine
et-Loire). Een geschrift van zijn hand, getiteld Satyre Ménippée, 
waarin verschillende personen van aanzien onder schuilnamen op 
beledigende wijze werden beschreven, kostte hem in 1660 vier 
maanden schorsing alvorens hij met zijn studie in de theologie 
mocht beginnen. Het blijkt niet, of hij deze studie voltooid heeft. 
In 1664 werd hij hoogleraar in de welsprekendheid aan de Protes
tantse Academie te Sedan (Fr., Ardennes) ; in 1679 werd het Grieks 
aan zijn leeropdracht toegevoegd. Tevens fungeerde hij (sinds 
1664) als "premier régent au Collège", d.i. als leraar van de hoogste 
klas van de Latijnse School. 

Toen de Academie van Sedan in juli 1681 door de Franse Conseil 
d'Estat werd opgeheven, is du Rondel vrijwel terstond naar de 
Nederlanden vertrokken. Op 16 aug. 1681 werd hij als "Jacobus 
Rondelles, nuper apud Sedanenses antescholanus, 40" in het 
Album Studio8orum van de Leidse Hogeschool ingeschreven. 

Bij Resolutie van 21 febr. 1682 werden curatoren van de Gere
formeerde Latijnse School te Maastricht door de Staten-Generaal 
gemachtigd, een regent en twee professoren aan te nemen, waardoor 
de "illustrering" van de Latijnse School tot stand zou komen. 
Waarschijnlijk hadden zij toen reeds het oog laten vallen op du 
Rondel, maar het zou tot 1683 duren, eer deze met zijn onderwijs 
in de propaedeutische vakken, die aan de "regent" waren toegedacht 
de welsprekendheid en het Grieks, zou kunnen beginnen. Hij heeft 
echter van meet af de titel van "professor" gedragen en van een 
"regent" wordt later niet meer gesproken. Op 8 jan. 1683 stond de 
Hervormde kerkeraad van Maastricht op verzoek van curatoren 
van de Latijnse School toe, dat du Rondel "op aanstaande dijnsdag" 
in het koor van de St. Matthijskerk een publieke oratie zou uitspre
ken (Hand., V, 49). Die dinsdag kan als de "diës natalis" van de 
Illustre School van Maastricht worden beschouwd. 

Over het onderwijs, dat du Rondel tot zijn dood in 1715 te 
Maastricht heeft gegeven, zijn geen inlichtingen tot ons gekomen. 
Wel weten wij, dat hij, min of meer tegen zijn zin, ook met onderwijs 
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in logica belast is geweest, en beschikken. wij over een groot deel van 
de uitgebreide correspondentie, welke hij van Maastricht uit gevoerd 
heeft met zijn oud-collega van Sedan, de Rotterdamse hoogleraar 
Pierre Bayle (1647-1706), die hem reeds in oktober 1681 naar de 
Nederlanden gevolgd was, en met verschillende andere geleerden, 
merendeels eveneens van Franse afkomst. Ook zijn een aantal 
geschriften van zijn hand bewaard. Hij was een filoloog van bete
kenis en gaf ook blijk, op het terrein van de antieke wijsbegeerte 
uitstekend thuis te zijn. Zijn poging om persoon en leer van Epi
curus te rehabiliteren sloot aan bij die, welke enkele decennia te 
voren door zijn landgenoot P. Gassendi (1592-1655) was onderno
men. 

Du Rondel is in 1670 gehuwd met Madeleine Hamal (begr. 
Maastricht, 2 april 1718). In zijn brieven spreekt hij steeds van 
haar met veel sympathie. Het huwelijk schijnt kinderloos gebleven 
te zijn. 

GESOHRIFTEN: Satyre Ménippée, Saumur, 1660; Ari8tandre ou de l'humilité, 
Paradoxe, Paris, 1661; La justification de Suzanne, Tragicomédie, 1668, hs. 
Brit. Mus.; Musaei de Herone et Leandro carmen cum noti8, Paris, 1678; 
La vie d'Epicure, Paria, 1679 (herdruk, La Haye, 1686); De gloria, Lugd. 
Bat., 1680; artikelen in de Nouvelles de la Bépublique des Lettre8,' Sur un 
arc en ciel fort curieux, I1, sept. 1684, art. I1, 173-175 (herm ukt in: (Euvres 
diverse8 de Mr. Pierre Bayle, La Haye, I, 1727, 131-132), Que du temps de 
S. Augustin on soutenoit que les Mtes étoient de aimples machines, I1, oct. 
1684, art. XI, 289-293 (herdrukt in: a.D., I, 152-153), Di8sertation contenant 
l'explication d'une antique, I1, déc. 1684, rut. I1, 450-466 (herdrukt in : 
a.D., I, 180-183), Lettre sur un orage accompagné de tonnerre, lIl, janv. 
1685, art. VI, 42-46 (herdrukt in: a.D., I , 204-205); Béflexiona sur un 
artiele de Théophraate ou di8cours de la auperstition, Amsterd8.ln, 1686; 
Hi8toire du foetus humain recoeullie des extraits de M. Bayle. Tiré des écrits 
de M. Oh. Drelincourt, Leyde, 1688; Di8sertation sur le chéni8que de Pythagore, 
Amsterdam, 1690; De vita et moribua Epieuri, Amstelod8.lllÎ, 1693; M. de 
Sa.cy, Traité de la gloire, avec une di8sertation de M. du Bondel sur le méme 
suiet (traduit du latin), La Haye, 1715, 21745; du Rondels vertaling en ver
klaring van de Agamemnon van Aeschylus, waar hij al in 1691 aan werkte, 
is niet in druk verschenen. 

LITTERATUUR: DBF, XII, 794-795; Haag, IV (Paris, 1853), 508-509, V2, 
Paris, 1886, 1055-1056; F. L. R. Sassen, Jacques du Bondel (1636-1715), 
de eerste hoogleraar te Maastricht, De Ma.a.sgouw, LXXXIX (1970), 99-108; 
F. H. Gagnebin, Paateurs de France réfugié8 en Hollande, BHEW, I (1885), 
97-105; dez., Li8te des Egli8e8 WaUonnes des Pays-Baa et des paateurs qui 
les ont desservie8, BHEW, III (1888), 97-120; Gedenkboek, 310, 312, 313; 
G. de Félice, Hi8toire des protestants de France, Toulouse-Paria, 1880; P. D. 
Bourchemin, Etude sur les académies protestantes en France, Paris, 1882; 
L. J. Méteyer, L'académie protestante de Saumur, Paris, 1933; P. Mellon, 
L'académie de Sedan, centre d'infiuence françai8e, Paris, 1913; W. Ba.x, Sedan, 
BHEW, IV-8 (1936), 45; Oh. WeÎ88, Hi8toire des réfugié8 protestants de 
France depui8 la Bévocation de l'Edit de Nantes jusqu'à nos jours, Paris, 
1853; W. E. J. Berg, De Béfugiu in de Nederlanden na de herroeping van 
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het Edict van Nante8, Amsterdam, 18fi3; H .• 1. Koenen, Ge8chiedeni8 van de 
ve8tiging en den invloed der FranBche vluchtelingen in Nederland, Leiden, 
1846; H. H. Bolhllis, La Hollande et leB de=:; RefugeB, BHPF, CXV (1969), 
408-428; E. Labrollsse, Pierre Bayle, I, La Haye, 1963, 157, n. 101, 290, 
n. 88; dez., lnventaire critique de la COrTeBpondance de Pierre Bayle, PariF!, 
1961; C. Serrurier, Pierre Bayle en Hollande, Apeldoorn, s.d., 169; P. Bayle, 
Dictionaire hi8torique ct critique, Rotterdam, 1697, I, 1050,21702,11, 1135; 
r1ez., (EUVTeB diver8eB, IV, La Haye, 1731 (Brieven van Bayle aan dil Rondel) ; 
E. Gigas, Ohoix de la corre8pondance inédite de Pierre Bayle, Copenhague, 
1890 (Brieven van du Rondel aan Bayle); F. R. J. Knetsch, Pierre Jurieu, 
theoloog en politikUB der Refuge, diss. Leiden, Kampen, 1967; E. Haase, 
Un épilogue à la controver8e Jurieu-Bayle, in: P. Dibon e.a., P'ierre Bayle, 
le philo8ophe de Rotterdam, Amsterdam-Paris, 1959, 196-215; F. R. J. 
Knetsch, Note 8ur la date d'une lettre de JacqUC8 du Rondel à Pierre Bayle, 
BHPF, CXII (1966), 46-47; G. Monchamp, Hi8toire du OartéBiani8me en 
Belgique, Bruxelles-Saint Trond, 1886, 514, n. 1. 

2. JACQUES ALPEE, SlEUR DE SAINT-MAURICE 

Sedan, ca. 1620 - Maastricht, 29 aug. 1700 

Studeerde theologie aan de Protestantse Academie te ~aumur 
(Fr., Maine-et-Loire), waar de gezaghebbende Hebraïcus Louis 
Cappel (1585- 1658, DBF, VII, 1075-1076, Haag, III2, Paris, 1881, 
727-736), een broer van zijn moeder, als hoogleraar fungeerde, en 
verdedigde daar onder diens collega Josué de la Place (ca. 1596-
1665, Haag, VI, Paris, 1856, 309-312) een thesis De statu horninis 
lapsi ante gratiarn (gedrukt?). 

Van 1649 af werkte hij als predikant, achtereenvolgens te Ay 
(Marne), Chaltray (?) en Saint-Mars (Loire). In 1656 werd hij als 
predikant beroepen naar Sedan (Ardennes, aan de Maas), waar hij 
sinds 1660 tevens optrad als hoogleraar in de theologie aan de 
Protestantse Academie en als "principal du Collège", d.i. rector van 
de Latijnse School. Reeds zeer spoedig na de herroeping van het 
Edict van Nantes (okt. 1685) vluchtte hij met zijn twee dochters 
en met een groot aantal van zijn gemeentenaren, waarschijnlijk 
per schip over de Maas, naar Maastricht. Nadat het Waalse con
sistorie op verzoek van de Brabantse leden van de magistraat hem 
reeds in oktober 1685 verlof had gegeven, voor zijn landgenoten in 
de Waalse kerk te preken (Actes, I, 50), werd hij, na verkregen toe
stemming van de Staten-Generaal (6 febr. 1686, blz. 47) op 14 
febr . 1686 definitief als predikant bij de Waalse gemeente beroepen 
(Actes, I, 52). Hij moest echter eerst nog naar Den Haag reizen 
om zijn beroeping door de classis ter plaatse te laten onderzoeken 
en bevestigen (Actes, 14 febr . 1686, I, 52) en vervolgens naar 
Rotterdam om ook de daar bijeen zijnde synode zich over zijn 
beroeping te laten uitspreken (Actes, 22 april 1686, I, 61). Tenge
volge daarvan duurde het tot 16 juni 1686, eer hij als derde, buiten-
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gewoon Waals predikant te Maastricht kon worden geïnstalleerd. 
Reeds eerder echter had de Brabantse magistraat zijn voornemen 

te kennen gegeven, de Saint-Maurice als hoogleraar in de theologie 
aan de jonge Illustre School te verbinden, en waarschijnlijk heeft 
hij tegen het einde van 1685 of het begin van 1686 zijn professoraat 
aanvaard; van een publieke oratie, zoals door Du Rondel uitge
sproken, wordt echter geen melding gemaakt. 

Dat hij al spoedig in de Waals-Protestantse gemeente te Maas
tricht was ingeburgerd, blijkt wel hieruit, dat hij 10 febr. 1688 
door het consistorie werd afgevaardigd om de verkiezing van een 
nieuwe predikant voor de Waalse gemeente te Vaals te gaan 
presideren (Actes, I , 78-80). Ook gaf het consistorie hem een blijk 
van waardering door hem, bij uitzondering en in afwijking van de 
geldende regels, voor zijn reizen van 1686 naar Den Haag en 
Rotterdam een subsidie van 60 francs uit de kerkekas toe te kennen 
(Actes, 26 juli 1688, I, 90) . 

De Saint-Maurice heeft zijn dubbele functie van predikant en 
hoogleraar te Maastricht tot zijn dood vervuld. In december 1695 
moest hij wegens ziekte vervangen worden (Actes, I, 162), maar 
2 febr. 1696 was hij weer in staat, het consistorie te presideren 
(Actes, I, 163). De vergadering van 12 febr. 1699 (Actes, I, 184) 
leverde echter een enigszins pijnlijk incident op. De Saint-Maurice 
legde zijn medeleden een Resolutie van de Raad van State, dd. 
4 sept. 1698, voor, waarbij op zijn verzoek bepaald werd, dat in 
geval van ziekte de kosten van zijn vervanging door het consistorie 
zouden worden gedragen. De vergadering toonde zich uiterst 
verbaasd over deze mededeling, en dat te meer, omdat de predikant 
ontkende, zulk een verzoek te hebben ingediend. Het consistorie, 
zo werd gezegd, had hem nooit enige vergoeding gevraagd voor 
zijn vervanging en had geen overheidsbesluit nodig om in de ver
vanging van een zieke collega te voorzien. Indien hij zich ten deze 
te beklagen had, dan moest hij zich tot het consistorie wenden en 
niet tot de Raad van State. - Wij weten niet, of de kwestie door 
ziekte van de Saint-Maurice nog actueel geworden is. Op 10 juni 
1700 presideerde hij voor het laatst de vergadering van het consisto
rie (Actes, I, 193); ruim twee maanden later is hij overleden. 

De dubbele functie, die de Saint-Maurice als predikant en als 
hoogleraar bekleedde, heeft bijna een halve eeuw na zijn dood, nog 
complicaties veroorzaakt. Op 6 juni 1743 liet burgemeester Van 
Slype, curator-penningmeester van de Illustre School, door ds. P. 
Barbin (1680-1764) aan het consistorie berichten, dat curatoren 
niet meer, zoals zij tot dan toe gedaan hadden, aan de derde, 
buitengewoon predikant, jaarlijks uit de schoolkas 135 daalders 
konden uitkeren. De predikant, tot wiens beroeping onlangs beslo-
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ten was, J. S. Vernède (ov. 1779) zou zich dus met het overheids
salaris moeten tevreden stellen (Actes, I, 251) . Het consistorie 
werd eraan herinnerd, dat de Saint-Maurice destijds uit de school
kas elk jaar 200 daalders had getrokken, niet als predikant, maar 
als hoogleraar in de theologie. Daartoe hadden de Staten-Generaal 
aan de School jaarlijks 200 daalders uit de stadskas toegekend, 
boven de 600, die curatoren vroeger ter beschikking hadden. Na de 
dood van de Saint-Maurice besloten curatoren echter aan de nieuwe 
hoogleraar in de theologie (de predikant Fr. Ie Faucheur) als zodanig 
slechts 100 daalders per jaar toe te leggen; de rest, verhoogd tot 135 
daalders, keerden zij uit aan de derde predikant. Nu aan dit laatste 
een eind moest komen, stelden zij aan het consistorie twee alter
natieve oplossingen voor: het diende ófwel de beroepen predikant 
tijdig te waarschuwen, dat hij zelf voor de noodzakelijke aanvulling 
van zijn salaris zou moeten zorgen, ófwel bij de Staten-Generaal 
aan te dringen op aanvulling uit andere middelen. Het consistorie 
koos de eerste oplossing (Actes, 11 juni 1743, 1I, 252-254) en na 
herhaalde pogingen (Actes, 26 okt. 1744, 1I, 285) gelukte het ds. 
Vernède, bij Resolutie van de Staten-Generaal dd. 3 aug. 1746 
(blz. 566) het gehele tekort op zijn salaris over de afgelopen jaren 
uitbetaald te krijgen. Het geld moest echter toch uit de schoolkas 
komen: volgens een uitspraak van de Commissarissen-Deciseurs 
dd. 30 okt. 1746 liet de staat van inkomsten en uitgaven van de 
School dit toe (Actes, 9 maart 1747, 1I, 326). Ten slotte besloten 
Hunne Hoogmogenden echter op 22 juni 1750 (blz. 434), de beschik
bare gelden op andere wijze over de drie Waalse predikanten te 
verdelen, zodat ook de derde predikant een toereikend salaris uit 
de overheidskas zou kunnen krijgen en de schoolkas in het vervolg 
niet meer met een predikantssalaris belast zou behoeven te worden 
(Actes, 1I, 413). 

De Saint-Maurice wordt herhaaldelijk genoemd in de brieven, die 
zijn Maastrichtse collega Jacques du Rondel (1636--1715) met hun 
beider ambtgenoot van Sedan, Pierre Bayle te Rotterdam wisselde. 
Ook van hemzelf zijn brieven aan Bayle bewaard. Deze noemt hem 
met name in zijn Dictionaire historique et critique, Rotterdam, 
1697, I, 98-102, art. Adam, over J. Adam S. J . (ov. ca. 1680) en 
diens pogingen tot oprichting van een Jezuïetencollege te Sedan, 
waar de Saint-Maurice destijds tegen in verzet was gekomen. 

Over het onderwijs van de Saint-MaUTice te Sedan en te Maastricht 
is verder niets bekend. Als mag worden aangenomen, dat hij aan de 
denkbeelden van zijn leermeester Josué de la Place trouw is ge
bleven, dan zou hij omtrent de erfzonde en haar toerekening een 
opvatting hebben gehuldigd, welke afweek van die van het orthodoxe 
Calvinisme van de Dordtse synode. 
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Zijn vrouw, Marie de Praissi de Morgni is waarschijnlijk reeds 
tijdens zijn verblijf te Sedan overleden. Zijn dochter Susanne 
(Saint-Mars, 10 sept. 1655 - Maastricht, 6 juli 1741) trouwde 27 
april 1687 met Elie de Maleprade, seigneur de Beauregard (geb. 
6 jan. 1661, ov. Utrecht 26 jan. en begr. aldaar 2 febr. 1733), 
officier in dienst van de Staten. 

GESCHRIFTEN: Deuxième sermon, prononcé à Sedan Ze jour du jeusne qui s'y 
est célébré Ze jeudy 25 mars 1660, Sedan, 1660; Disputatio theologica de missae 
sacrificio, in: J. de Vaux, Thesaurus disputationum theologicarum in Alma 
Sedanensi Academia, Geneva.e, 1661, I1, 1073-1093; Examen d'un livre du 
Père Adam, intitulé Profet présenté à M.M. de la R.P.R. de la ville de Sedan, 
Charenton, 1663; Préfa.ce bij: Reponse sommaire au livre, intitulé Avis 
important aux Réfugiez. Sur Zeur prochain retour en France, Par Monsieur 
G. N(izet), avocat à Maestricht, Ma.estricht, 1690 (Het Avis is waarschijnlijk 
van de hand van P. Bayle : Heynen, 1948, blz. 108, nr. 1328). 

LITTERATUUR: DBF, I1, 295-296; Haag, 12, Paris, 1877, 162; Gedenkboek, 
312, XLII; Gagnebin, Pasteurs, 144; Liste, 42; G. de Félice, Histoire des 
protestants de France, Toulouse-Paris, 1880; P. D. Bourchemin, Etude sur 
les Académies protestantes en France, Paris, 1882; L. J. Méteyer, L'Académie 
protestante de Saumur, Paris, 1933; J. Peyran, H istoire de l' ancienne princi
pauté de Sedan jusqu'à la fin du dixhuitième siècZe, Paris, 1826; P. Mellon, 
L'Académie de Sedan, centre d'influence française, Paris, 1913; W. Bax, Sedan, 
BHEW, IV-8 (1936), 41-104; dit artikel is door Bax opgenomen in zijn: 
Het Protestantisme in het Bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1557-1612, 
's-Gravenhage, 1941, 506-553; H. J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging 
en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland, Leiden, 1846; Ch. 
Weiss, Histoire des réfugiés protestants de France depuis la Révocation de 
l'Edit de Nantes iusqu'à nos jours, Paris, 1853; W. E. J. Berg, De Réfugiés 
in de Nederlanden na de herroeping van het Edict van Nantes, Amsterdam, 
1853; H. H. Bolhuis, La Hollande et les deux Refuges, BHPF, CXV (1969), 
408-428; E. Labrousse, lnventaire critique de la correspondance de Pierre 
BayZe, Paris, 1961,218,249 (Brieven van de Saint-Maurice aan P. Bayle); 
J. C. v. d. Muelen, Genealogie van het geslacht de Maleprade, Ned. Leeuw, 
III (1885), U-l2. 

3. ESAYE TUGNAT 

Ged. Sedan, 29 sept. 1658 - begr. Maastricht, 31 mei 1693 

Was sinds 1681 predikant te Chauny in Picardië (Fr., Aisne) , 
maar zag zich door de herroeping van het Edict van Nantes (1685) 
genoodzaakt, zijn standplaats te verlaten, waarna hij zijn toevlucht 
zocht te Maastricht. Daar kreeg hij, waarschijnlijk reeds in 1685 
of 1686, een opdracht aan de Illustre School om onderwijs te geven 
in de wijsbegeerte. Hoewel hij 8 april 1686 bij de Waalse synode 
een verzoek indiende om beroepbaar te worden verklaard (Actes, I, 
59), heeft hij nooit een beroep als predikant in de Nederlanden 
ontvangen. 

Tugnat trad 30 jan. 1691 in de Waalse kerk te Maastricht in het 
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huwelijk met zijn landgenote Marthe Connard (ged. Sedan, 31 jan. 
1669). Twee kinderen uit dit huwelijk zijn in dezelfde kerk gedoopt: 
Jean 16 nov. 1691 (begr. Maastricht, 22 juni 1693) en Rachel 2 dec. 
1692 (begr. Gorinchem, 14 april 1730). Na zijn vroege dood en die 
van haar enige zoontje is zijn weduwe waarschijnlijk met haar 
dochter uit Maastricht vertrokken . 

GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: Gagnebin, Pasteu1's, 144. 

4. JEAN BARTHELEMY 

Plaats en datum geboorte onbekend - begr. Maastricht, 6 jan. 1701 

Kwam na de herroeping van het Edict van Nantes (1685) uit 
Sedan, waar hij de geneeskundige praktijk had uitgeoefend, waar
schijnlijk in gezelschap van J . Alpée de Saint-Maurice (ca. 1620-
1700) en diens gemeentenaren, naar Maastricht en vestigde zich 
ook daar als geneesheer. Hij had overigens de weg naar de Neder
landen reeds eerder gevonden: op 14 juli 1672 was hij te Leiden op 
proefschrift De lochiis (Lugd. Bat., 1672) tot doctor in de genees
kunde gepromoveerd. Te Maastricht schijnt hij ook als garnizoens
geneesheer te hebben gefungeerd . 

Dat Barthélemy met de wijsbegeerte vertrouwd moet zijn ge
weest, blijkt hieruit, dat hij in 1675 bij een vacature van hoogleraar 
in dat vak aan de Protestantse Academie te Sedan concurrent was 
geweest van Pierre Bayle (1647-1706), die de zetel tot de sluiting 
van de Academie in 1681 bezet heeft. Uit de brieven van J. du 
Rondel (1636-1715) aan Bayle blijkt echter, dat Barthélemy ook 
in later jaren met Bayle bevriend is gebleven. Na de vroege dood 
van E. Tugnat (1658-1693) werd hem te Maastricht het onderwijs 
in de wijsbegeerte aan de Illustre School toevertrouwd. Van de 
inhoud van het door hem gegeven onderwijs is niets bekend. 

Uit het huwelijk van Barthélemy met Elisabeth Stasquin (begr. 
Maastricht, 15 juni 1705) zijn ten minste vijf kinderen geboren, de 
oudste twee, Pierre (begr. Maastricht, 19 aug. 1735) en Abel (begr. 
Maastricht, 23 juli 1697), waarschijnlijk te Sedan. Drie kinderen 
zijn te Maastricht geboren en in de Waalse kerk gedoopt: Louis 
30 okt. 1687, Jeanne 8 okt. 1690 (ov. Maastricht, 28 okt. 1757) en 
Elisabeth Louise 25 dec. 1692 (ov. Maastricht, 22 mei 1776). 

GESCHRIFT: Disputatio medica de lochiis, Ludg. Bat., 1672. 

LITTERATUUR: Molhuysen, Bronnen, 111 (1918), 316*; E. Labrousse, Pierre 
Bayle, I, La Haye, 1963, 132, n. 7, 133, n. 10, 168, n. 1; brieven van J. du 
Rondel aan Pierre Bayle, IX (3 dec. 1696), Gigas. 334, XXX (1691), Gigas, 
380, XLI (einde 16961), Gigas, 398. 
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5. FREDERIC LE FAUCHEUR 

Orange, mei 1650 - Maastricht, 29 jan. 1736 

Stamde, naar het heet, uit een oud en aanzienlijk geslacht in 
Frankrijk en kwam reeds in 1656 met zijn vader, Samuel Ie Faucheur, 
eerst kapitein in Franse dienst, later advocaat te Parijs en procu
reur-generaal bij het Parlement van Oranje, en zijn moeder, 
Susanne Hérault (ged. Sedan, 19 dec. 1602) naar de Nederlanden. 
Na te Utrecht lager en voorbereidend hoger onderwijs te hebben 
ontvangen, studeerde hij theologie aan de Protestantse Academie 
te Sedan, waar de latere Maastrichtse hoogleraar J. Alpée de 
Saint-Maurice (ca. 1620-1700), een neef van zijn moeder, een van 
zijn leermeesters was. Na preparatoir geëxamineerd te zijn, werd 
hij in 1670 te Sedan tot de predikdienst toegelaten. In 1672 bood 
hij echter aan de synode van de Waalse kerken in Nederland, 
bijeen te Leeuwarden, zijn diensten aan. Na een peremptoir examen 
werd hij in april 1673 tot "proposant" bevorderd. In mei 1674 
deed hij zijn intrede als tweede Waals predikant te Maastricht, 
ter assistentie van ds. Gilles Warnier (em. 1692, ov. 25 jan. 1683). 
Hem werden echter door het consistorie enkele voorwaarden ge
steld. Hij moest zich verplichten, ten minste drie jaren te Maastricht 
in functie te blijven en hij zou, zolang Warnier leefde, slechts een 
derde van de inkomsten van het predikambt genieten (Actes, I, 46). 
Tijdgenoten prijzen zijn vriendelijk en eenvoudig optreden, waar
door hij niet alleen bij zijn geloofsgenoten, maar ook bij de Katho
lieke bevolking van Maastricht in hoog aanzien stond. Dat hij ook 
in de Waalse kerken een gezaghebbend man was, blijkt hieruit, 
dat de synode, bijeen te Breda, hem 10 sept. 1692 met zes andere 
predikanten in een commissie benoemde om de leer van de Waalse 
predikant en hoogleraar te Rotterdam, Pierre Jurieu (1673-1713) 
op haar orthodoxie te onderzoeken. Het rapport van de commissie 
leidde tot rehabilitatie van Jurieu. 

In 1697 werd Le Faucheur gemengd in het geding tussen een 
Capucijn, die van plan was, klooster en kerk te verlaten, en een 
priester, die hem van dat voornemen trachtte terug te houden. 
De Capucijn, pater Cyprianus van Brussel, in de wereld Michiel 
Loeffius (ov. als predikant te Leiderdorp, 1715), was twintig jaar 
lang een gevierd kanselredenaar geweest (ABW, XI, 560). De 
priester, Paul-Ernest Ruth d'Ans (Verviers, 23 febr. 1653 - Brussel, 
24 febr. 1728), kanunnik van St. Goedele te Brussel en hofkapelaan 
van Thérèse Cunegonde Sobieska, echtgenote van Maximiliaan 
Emmanuel, keurvorst van Beieren (1662-1726), gouverneur
generaal van de Spaanse Nederlanden (BNB, XIV, 162-170), stond 
wegens zijn relaties met Port-Royal, waar hij verschillende jaren 
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onder leiding gestaan had van L. J. Ie Maître de Sacy (1613-1684), 
onder verdenking van Jansenisme en was uit dien hoofde onder druk 
van de Jezuïeten twee maal door de kerkelijke overheid uit de Zuide
lijke Nederlanden verbannen (BNB, I, 319-323). Na een dispuut, 
dat d' Ans te Luik in tegenwoordigheid van de Capucijn met enkele 
predikanten gevoerd had, schreef hij deze een open brief om hem te 
bezweren, aan zijn geloften trouw te blijven. Het dispuut schijnt te 
Maastricht ten huize van Le Faucheur tussen d'Ans en de Capucijn 
te zijn voortgezet, waarbij Le Faucheur het betoog van deze laatste 
tegen d'Ans ondersteunde. Van de geschriften, die van beide zijden 
uit de disputen rond de geloofsovergang van pater Cyprianus waren 
voortgekomen, werd door Pierre Bayle in een brief aan een onbeken
de (Brief CXCIII, Rotterdam, 13 mei 1697, O.D., IV, La Haye, 
1731,735) melding gemaakt. Van hun gehalte had de Rotterdamse 
hoogleraar echter geen gunstig idee: "Tous ces écrits, zo schreef hij, 
sont de la controverse la plus rebattue", en naar zijn mening had 
d'Ans zich tegen de ingebrachte bezwaren niet voldoende kunnen 
verweren. 

In het najaar van 1700 volgde Le Faucheur zijn vroegere leermees
ter J. Alpée de Saint-Maurice als hoogleraar in de theologie te 
Maastricht op. Meer dan een kwart eeuw later, 1 aug. 1726, deelde 
zijn collega ds. P. Barbin (1680-1764) aan het consistorie mede, dat 
Ie Faucheur "vu les faiblesses auxquelles il est sujet" van plan was, 
na 53 jaren dienst emeritaat als predikant aan te vragen. Op zijn 
verzoek werd hem een zeer loffelijk getuigschrift verstrekt en Barbin 
werd met twee ouderlingen afgevaardigd naar de commissarissen
deciseurs, P . F. Vegelin van Claerbergen en W. J. van Haersolte, 
om hun steun voor het verzoek van LeFaucheur bij de Staten-Gene
raal te vragen. De hoge heren verwachtten geen moeilijkheden, 
maar de voorgeschreven gang van zaken moest worden gevolgd 
(Actes, I, 296). In de vergadering van Hunne Hoogmogenden van 
7 aug. 1726 (blz. 569) kwam het verzoek van Le Faucheur in behan
deling. Voor de goede orde werd het advies van de Brabantse 
magistraat gevraagd en deze hoorde op zijn beurt wederom het 
consistorie, dat nadere inlichtingen over de predikant verstrekte 
(Actes, 15 aug. 1726, I, 297). Ten slotte werd aan Le Faucheur bij 
Resolutie van de Staten-Generaal van 19 aug. 1726 (blz. 599) het 
gevraagde emeritaat verleend, met behoud van "voorrechten en 
profyten als leeraar". Op 5 sept. 1726 nam hij afscheid van de 
Maastrichtse gemeente. Tegen voortzetting van zijn professoraat 
schijnt ondanks zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid noch bij 
hemzelf, noch bij curatoren bezwaar te hebben bestaan. Naar ver
luidt zouden een aantal studenten geheel hun opleiding tot de predik
dienst onder zijn leiding ontvangen hebben, zodat zij zonder verdere 
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studie tot predikant bij de Waalse kerken beroepen konden worden. 
In juli 1734 werd Le Faucheur door een beroerte getroffen, die hem 

noodzaakte, zijn werk te staken. Na enigszins hersteld te zijn, her
vatte hij zijn onderwijs, maar een tweede beroerte, op 24 jan. 1736, 
maakte vijf dagen later een eind aan zijn leven. De Waalse predi
kant Marc Guitton (ca. 1692-14 jan. 1767) sprak tel' nagedachtenis 
van zijn overleden ambtgenoot een lijkrede uit n.a.v. Hebr. XIII, 7: 
"Gedenkt Uwer voorgangeren, die U het woord Gods gesproken 
hebben." 

Le Faucheur was gehuwd met de officiersdochter Marie Cornelie 
Pain-et-Vin (ged. Maastricht 14 okt. 1654 - begr. aldaar 24 febr . 
1724). Zes kinderen zijn in de Waalse kerk te Maastricht gedoopt: 
Anne Marie 30 juni 1678, Lambert Moyse 20 juni 1680, Anne 
Marie Susanne 28 dec. 1681, Frédéric 25 febr. 1685, Anne Catherine 
13 maart 1687 (begr. Maastricht, 19 febr. 1733, gehuwd te Maastricht 
29 okt. 1725 met Lt. Kolonel Charles Halket de Perfazen), Godart 
8 jan. 1693 (Luitenant in het regiment van Gen. Maj. du Potail, 
gehuwd, sept. 1719 met Catharina Joseph de Crevecreur). Een 
van deze kinderen is, zonder aanduiding van voornaam, te Maas·· 
tricht begraven 8 okt. 1683, een van de zonen, evenmin nader g('
noemd, 14 dec. 1691. 

GESCHRIFT: Réponse de M. Le Faucheur, ministre de Maestricht, à M. Erne8t 
Ruth d'Ans, ou examen 8incere de la conference, qu'ils ont eue au sujet d'un 
Pere Oapucin, qui a abfuré la religion Romaine, dans laquelle M. Ernest 
Ruth d'Ans 8'eforçoit de Ze faire demeurer. Dat is, Antwoord van M. Le Fau
cheur, Predikant te Maastricht aan M. Erne8t Ruth van Ans, of een opregt 
onderzoek van het gesprek, dat zij gehouden hebben over het geval van een 
Kapuceiner Vader, die den Room8gezinden Godsdienst heeft afgezworen, waarin 
M. Ernest Ruth van Ans zijn uiter8te be8t deed, om hem te doen volharden, 
Amsterdam, 1697. 

LITTERATUUR: Levensbericht, Boekzaal, XLII (maart 1736), 354-360; BWPG, 
111, 14; Haag, VI, Paris, 1856,496; Gedenkboek, 139-140; Gagnebin, Liste, 
41; Aankondiging van Ie Faucheur's Réponse, Boekzaal, nov. en dec. 1697, 
557-558; W. E. J. Berg, De Réfugiés in de Nederlanden na de herroeping 
van het Edict van Nante8, I, Ameterdam, 1845; H. J. Koenen, Ge8chiedenis 
van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland, 
Leiden, 1846; Ch. Weiss, Histoire des réfugiés protestants de France depuis 
la révocation de l'Edit de Nantes jusqu'à n08 jour8, PariB, 1853; Geschriften 
van P. E. Ruth d'Ans (anoniem verschenen): LeUre au P. Oyprien, Oapucin, 
oU, pour le détourner du de88ein d'ap08ta8Ïe, on lui présente ce qui 8'est pas8é 
en 8a présence dans une dispute entre un pr~tre catholique et plUBieur8 ministres 
de R.P.R., Liège, 1697; Réponse à l'examen d'une leUre écrite à un capucin 
qui a quitté la religion catholique, par l'auteur de cette leUre, Bruxelles, 1697; 
Geschriften van M. Loeffius: Geloof8-belijdenis van de Gereformeerde en On
gereformeerde Room8e kerke tegen een gestelt, Utrecht, 31699; Twee predicatiën, 
Ameterdam, 1703, miBSChien hetzelfde werk als: Nederlands treur- en vasten
dagen verandert, Leyden, 1703; Gyges Oatholicus of algemeene onderzoeker van 
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het Gatholyk Hand- en huysboek van Fr. Urbanua en F. van Staden, Leyden, 
1707; Zedekia, zoon van Knaana, wederom levendig in den persoon van A. 
van Loo. Rooms Pastoor, Leyden, 1710. 

6. JAN JACOB LEVERICKSVELT 

Plaats en datum geboorte onbekend - begr. Maastricht, 16 aug. 
1735 

Werd in 1707 rector van de Gereformeerde Latijnse School te 
Maastricht als opvolger van Fr. Genelt (ov. 1711), aan wie emeritaat 
was verleend. Daar echter aan de afgetreden rector behoud van 
salaris was toegestaan, schoot er voor hem boven hetgeen hij reeds 
als praeceptor genoot voorlopig geen jaarwedde meer over. Eerst 
na de dood van zijn voorganger zou hem het rectorstractement van 
f 800, - 's-jaars worden uitbetaald. Toen het zover was, bleek hij 
nog niet tevreden te zijn. Op 5 jan. 1712 (blz. 12) kregen de Staten
Generaal zijn verzoek te behandelen om de inkomsten van een 
vrijgekomen kanunniksprebende van St. Servaas voor de Latijnse 
School te bestemmen en daaruit voor hemzelf ter verbetering van 
zijn salaris f 200, - te reserveren. Een beslissing werd door Hunne 
Hoogmogenden niet genomen. 

In 1715 volgde Levericksvelt J. du Rondel (1636-1715) als 
hoogleraar in de welsprekendheid en het Grieks op, zonder zijn 
rectoraat van de Latijnse School neer te leggen. Op 11 mei 1715 
hield hij, waarschijnlijk in het koor van de St. Janskerk, zijn 
inaugurale rede, De eloquentiae laudibus (Traj. ad Mosam, 1715), 
welke hij opdroeg aan de commissarissen-deciseurs van de Staten
Generaal, J. van Welderen en Graaf von Inn- und Kniphausen, 
die zijn benoeming tot hoogleraar hadden bekrachtigd. Uit het feit, 
dat ook de Luikse commissarissen-desiceurs, Jean Comte d'Outre
mont en Pierre Baron de Méan, en een aantal magistraatsleden van 
beide zijden de plechtigheid bijwoonden, mag worden opgemaakt, 
dat reeds in het begin van de 18de eeuw de verdraagzaamheid 
tussen de twee confessies te Maastricht veld had gewonnen. 

In 1728 fungeerde Levericksvelt in de Hervormde gemeente als 
diaken. Ongesteldheid verhinderde hem in 1730 de door hem opge
stelde rede te houden ter nagedachtenis van mr. P. Hermes (1651-
1730), die als advocaat, schepen, burgemeester en curator-rent
meester van de Latijnse School (sinds 1691) in de Protestantse 
Brabantse gemeenschap van Maastricht een man van betekenis was 
geweest. Volgens de hoogleraa.r J. du Rondel was Hermes een 
hartstochtelijk bewonderaar van de werken van Pierre Bayle 
(1647-1706) en zou hij "par l'amour qu'il a eu de servir nostre 
pa.uvre ville, sa patrie" een hoogleraarschap in de rechtsgeleerdheid 
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aan een van de Hogescholen van de Republiek hebben afgewezen. 
De gedachtenisrede werd bij de plechtige promotie van de leerlingen 
op 29 aug. 1730 uitgesproken door de conrector van de Latijnse 
School, Levericksvelts zoon Hendrik Walter (1707-1778), die aan de 
gedrukte tekst ook enkele Latijnse verzen van zijn hand toevoegde. 

Bij Resolutie van 20 jan. 1731 (blz. 41) werd Levericksvelt op 
zijn verzoek door de Staten-Generaal emeritus verklaard als rector 
met behoud van tractement en emolumenten. Zijn zoon Hendrik 
Walter nam het rectoraat van de Latijnse School over en volgde 
hem in 1735 in het hoogleraarschap in de welsprekendheid en het 
Grieks aan de Illustre School op. 

Levericksvelt is 24 nov. 1704 te Maastricht in het huwelijk ge
treden met Joanna Elisabeth van Daelhem (begr. Maastricht, 7 okt. 
1754). Uit dit huwelijk zijn te Maastricht zes kinderen geboren en 
gedoopt. De oudste zoon, naar zijn vader Jan J acob genoemd (Maas
tricht, ged. 20 sept. 1705 - begr. 19 okt. 1775), werd 13 sept. 1725 
te Groningen als student in de rechten ingeschreven en promoveerde 
daar 4 juni 1728 tot doctor in de rechtsgeleerdheid op proefschrift 
De revocanda donatione ob ingratitudinem (Gron., 1728). Hij oefende 
te Maastricht de advocatenpraktijk uit, fungeerde in 1735 als diaken 
in de Hervormde gemeente en werd benoemd tot stadhouder van 
het Hoog Brabants Gerecht. - De tweede zoon, Hendrik Walter 
(Maastricht, 28 jan. 1707 - 16 dec. 1778), volgde in 1731 .zijn 
vader als rector en hoogleraar op. Zijn levensbericht volgt hierna. 
- De andere kinderen waren: Catharina Elisabeth (ged. 23 sept. 
1708), gehuwd te Maastricht, 12 nov. 1728, met Albert Adriaan 
Mennes; Barthoud Willem (ged. 6 sept. 1711), Johan Adriaan 
(ged. 10 aug. 1714) en Eva Hester (ged. 27 aug. 1717), gehuwd te 
Maastricht 14 jan. 1746 met Gerardt Thielen. 

GESCHRIFTEN: Oratio inauguralis de eloquentiae laudwus, quam Traiecti ad 
Mosam publice habuit V Idus Majas 1715, cum eloquentiae ac linguae Graecae 
professionem auspicaretur, Traj. ad Mos., 1715 (Heynen, 1947, blz. 61, nr. 
174); Oratio in obitum amplissimi ac consultissimi viri Petri Hermes J.U.D., 
viri consularis, summisque honoribus functi. Quam recitavit cum discipulorum 
promotio publica haberetur, IV Kal. Septembris 1730, Traj. ad Mos., 1730 
(Heynen, 1947, blz. 81, nr. 261). 

LITTERATUUR: Boekzaal, CXXVIII (mei 1778), 528-529; Gedenkboek, 313; 
J. du Rondel aan P. Bayle over P. Hermes: brief XXIII, 12 sept. 1685, 
Gigas, 368; brief XLI, eind 1696, Gigas, 369; BHEW, I (1885), 277. 

7. HENDRIK WALTER LEVERICKSVELT 
Maastricht, 28 jan. 1707 - 16 dec. 1778 

Werd in 1726 conrector van de Gereformeerde Latijnse School te 
Maastricht en volgde zijn vader Jan J acob Levericksvelt (ov. 1735) 

34 



DE ILLUSTRE SCHOOL TE MAASTRICHT EN HAAR HOOGLERAl'EN 1683-1794 35 

in 1731 als rector van de Latijnse School, in 1735 als hoogleraar in 
de welsprekendheid en het Grieks aan de Illustre School op. De 
Latijnse lofrede, die hij in 1747 in de St. Janskerk uitsprak ter 
huldiging van de nieuwe stadhouder Willem Karel Hendrik Friso 
(Willem IV), schijnt wel gedrukt te zijn, maar Heynen (1947, blz. 
100) heeft zelfs de titel daarvan niet kunnen vinden. Wel is de twee 
uren durende lijkrede bewaard, die hij 4 febr. 1752 in de St. Janskerk 
aan de nagedachtenis van de op 22 okt. 1751 overleden stadhouder 
wijdde. Voor deze rede werd hij door het stadsbestuur vereerd met 
een paar zilveren kandelaars, versierd met het stadswapen, ter 
waarde van 50 pattacons. 

In 1749 fungeerde Leverieksvelt in de Hervormde gemeente als 
ouderling. Bij het bezoek van stadhouder Willem V en zijn gemalin 
aan Maastricht sprak hij 10 juni 1771 op het Gouvernement het 
stadhouderlijk paar namens de Illustre School toe. 

Op 29 juli 1777 (blz. 527) namen de Staten-Generaal kennis van 
het verzoek van Leverieksvelt om wegens "swakheid van het 
geheugen en afneeminge van vermoogens, verselt met lichaams 
ongemakken" van het rectoraat van de Latijnse School te worden 
ontheven (hetgeen waarschijnlijk ook ontslag als hoogleraar inhield) 
en, na 14 nov. 1777 (blz. 775) het gevraagde bericht van curatoren 
binnengekregen en daarop prae-advies van een commissie ad hoc 
ingewonnen te hebben, besloten Hunne Hoogmogenden 6 maart 
1778 (blz. 166) hem het gevraagde ontslag salvo honore et stipendio 
te verlenen. Een half jaar later is hij overleden. 

De vervulling van de dubbele vacature leverde moeilijkheden op. 
Over de bezetting van het rectoraat konden curatoren het niet eens 
worden en de Staten-Generaal wensten daarmede nu geen hoog
leraarschap verbonden te zien. De beslissing kwam, toen de hoge 
overheid 7 febr. 1780 (blz. 153) curatoren gelastte, de conrector 
Th. C. Essers (1749-1820), die reeds sinds 1777 op voorstel van 
Leverieksvelt en met goedvinden van curatoren het rectoraat had 
waargenomen, definitief tot rector te benoemen. De benoeming 
van de predikant H. Voskuil (ov. 1793) tot hoogleraar in de wel
sprekendheid en het Grieks keurden zij dezelfde dag goed. 

De bibliotheek van Leverieksvelt werd 4 mei 1779 en volgende 
dagen in het schoolgebouw publiek verkocht. 

GESCHRIFTEN: Latijns lof ge dicht bij S. G. Manger, Het betamelyke 8til zijn, 
Maastricht, 1743 (Heynen, 1947, blz. 93, nr. 316); Oratio panegyrica, qua 
natalem cente8imum GymnaBii Literarii, quod eBt Reformatae religioni8 Trajecti 
ad M08am, celebravit. Recitata, cum diBcipulorum promotio publica haberetur, 
die 17 SeptembriB anno MDOOXLIV, Traj. ad Mos., 1744 (Heynen, 1947, 
blz. 95, nr. 323); Oratio funebriB in obitum Wilh. Oar. Hend. Fri80niB Na88aviae 
PrincipiB, die 4 Febr. 1752, Traj. ad Mos., 1752 (Heynen. 1947, blz. 108, 
nr. 385). 
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LITTERATUUR: Gedenkboek, 137, n. 2, 169-170, 314-315, 325; Boekza.al, 
CXIII (juni 1771), 720-721, CXXVIII (juni 1778), 528-529, CXXIX (dec. 
1778), 741-743, CXXX (juni 1779), 661; G. D. Franquinet, Een Oranje-feest 
te Maastricht in 1747, Ma.asgouw, I (1879), 129-130; dez., Dood van Prina 
WiUem IV in 1751. Rouw te Maastricht, t.z.p., 184; Bibliotheca Levericks
veldiana; aive Catalogus Librorum in vario studiorum genere, nimirum theo· 
logico, philosophico et quam maxime literario. Quibus accedunt nonnulla 
geographica, astronomica, mU8icalia & mathematica, quae omnia sibi summo 
cum delectu collegit Vir ClariBsimus H W. LeverickBVelt, dum erat in vivis 
Professor Eloquentiae et HiBtoriarum, nec non Rector Scholarum in floren· 
tiBsimo Gymnasio Trajecti ad Mosam aestimatiBsimus. Quorum puhlica erit 
auctio a.d. 4 Maii & sequent. Anno 1779, horiB solitiB in Auditorio Scholastico 
prope aedibus DefunctiB (sic!), Traj. ad Mos., 1779 (Heynen. 1947, blz. 160, 
nr. 656). 

8. PAUL BARBIN 

Marchenoir (bij Blois, Fr., Loir-et-Cher), 1680 - Maastricht, 13 aug. 
1764 

Zijn vader, Jean Barbin de Telliers (ov. Leiden, 11 nov. 1727), 
predikant te Marchenoir, kwam na de herroeping van het Edict 
van Nantes (18-22 okt. 1685) reeds 20 nov. 1685 met zijn vrouw, 
Jeanne Derval (geb. Parijs - begr. Haarlem, 27 nov. 1741), met 
wie hij in september 1673 in het huwelijk was getreden, en met 
hun kinderen te Maastricht aan, maar reisde 6 febr. 1686 met zijn 
gezin verder door naar Haarlem, welke stad hem door de Staten 
als verblijfplaats was aangewezen. Hij genoot daar een jaargeld 
van f 400, - uit 's-Lands kas, met de verplichting om met vijf 
andere gevluchte predikanten bij toerbeurt de preek in de Waalse 
kerk waar te nemen. Niet tevreden met deze onzekere status ver
huisde hij in 1698 naar Leiden. Zijn inschrijving aan de Leidse 
Hogeschool, dd. 13 aug. 1699, honori8 ergo, als "pastor Gallus 
profugus", diende waarschijnlijk om hem een rechtspositie in de 
stad te verzekeren. Op 1 juni 1701 werd hij echter gekozen en 2 okt. 
1701 geïnstalleerd als Waals predikant ter plaatse. In september 
1718 is hij met emeritaat gegaan. 

Paul Barbin werd in september 1699 als lidmaat van de Waalse 
gemeente te Leiden aangenomen en 24 febr. 1701 als "Blesensis, 
GaIIus" aan de Hogeschool van zijn woonplaats voor de theologie 
ingeschreven. In mei 1706 kreeg hij zijn toelating als kandidaat tot 
de heilige dienst en zijn eerste functie was die van veldprediker bij 
het regiment infanterie van kolonel D'Islemarais. Na op 6 juli 
1708 door de Raad van State benoemd te zijn tot predikant te 
Limburg aid Vesdre (B., Luik) en Hodimont, vestigde hij zich te 
Hodimont (tegenover Verviers), op Luiks gebied. De Waalse ge
meente was echter genoodzaakt, haar eredienst uit te oefenen te 
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Olne, op Staatse grond, en de positie van de predikant ter plaatse 
was precair, zodat het beroep als derde Waals predikant te Maas
tricht, dat 6 aug. 1711 op hem werd uitgebracht, hem welkom ge
weest moet zijn. De Staten-Generaal keurden het beroep 17 aug. 
d.a.v. goed (blz. 992) en 27 sept. 1711 werd hij in de Waalse ge
meente geïnstalleerd (Actes, I, 228). Reeds vijf maanden later, 
15 febr . 1712, werd hij tot tweede predikant gekozen en na ont
vangst van de vereiste goedkeuring 23 okt. 1712 als zodanig be
vestigd (Actes, I, 238). 

Naast zijn bescheiden salaris als predikant schijnt Barbin nog 
over andere geldelijke middelen de beschikking gehad te hebben. 
Na 18 febr. 1719 als burger van Maastricht te zijn "afgeroepen", 
kocht hij 25 nov. 1720 voor f 6000, - van Catharina Proenen, 
weduwe van burgemeester Lambert Nootstock (ov. 18 mei 1707) 
het huis "De Biljoen", nog grotendeels bewaard in twee panden 
in de huidige Bouillonstraat, nrs. 12-14, naast de "Hof van Slijpe". 
Hij zag zich echter 27 april 1723 gedwongen, f 2000, - op te nemen 
"tot optimmeringe van het voorste quartier" en waarschijnlijk 
heeft hij slechts een deel van het huis bewoond. In 1725 verhuurde 
hij aan het stadsbestuur voor zes jaren een aantal kamers om als 
huisvesting te dienen voor personen van het gevolg van de gouver
neur, Prins Willem van Hessen-Cassel (1682-1760, NNBW, I, 1097), 
zijn overbuurman. Het blijkt niet, of dit huurcontract nog verlengd 
is. In 1802 werd "De Biljoen" nog bewoond door "Madame Barbin", 
misschien de weduwe van mr. Paul Barbin Jr. (1724-1790) . 

Het is niet duidelijk, of aan Barbin reeds aanstonds bij zijn 
ambtsaanvaarding te Maastricht ook de leerstoel in de wijsbegeerte 
is toevertrouwd, die vóór hem door J. Barthélemy (ov. 1701) bezet 
was geweest. Voor een veel latere benoeming tot deze functie zou 
kunnen pleiten, dat hij 4 okt. 1736 als "Gallus, V.D.M. IDtrajecti 
ad Mosam in Ecclesia Wallonica", maar zonder enige vermelding 
van zijn Maastrichts hoogleraarschap, opnieuw aan de Leidse 
Hogeschool werd ingeschreven, en wel met het oog op zijn promotie 
in de wijsbegeerte, die de volgende dag, 5 okt. 1736, remissa dispu
tatione plaats vond. Aan de inschrijving en de promotie was lokt. 
1736 een gedachtenwisseling in de senaat voorafgegaan, nadat de 
hoogleraar in de wiskunde, de astronomie en de natuurkunde, 
W. J. 's-Gravesande (1688-1742) een verzoek van Barbin had 
overgebracht, dat hem door de senaat de publieke examens ter 
verkrijging van de graad van artium magister et philosophiae doctor 
zouden worden kwijtgescholden, zoals ook de private examens voor 
die graad hem door de filosofische faculteit waren geschonken. 
Ook in dit verband werd Barbin alleen als predikant te Maastricht 
aangeduid. 
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De senaat was van mening, dat hetgeen aan anderen was toe
gestaan, die in hetzelfde geval hetzelfde vroegen, aan Barbin niet 
mocht worden geweigerd en dat zijn verzoek dus moest worden 
ingewilligd, mits daarvan op zijn diploma aantekening zou worden 
gemaakt. 

Wie waren de "anderen", die evenals Barbin verzocht hadden 
zonder examens tot de promotie te Leiden te worden toegelaten? -
Het betrof, voorzover wij weten, twee kort te voren benoemde 
hoogleraren van de Illustre School te 's-Hertogenbosch, Gerard 
van Midlum (1671/72-1742), gepromoveerd in de godgeleerdheid 
1 mei 1732, en Elie de Joncourt (1697-1765), gepromoveerd in de 
vrije kunsten en de wijsbegeerte 2 mei 1732, die echter bij hun 
promotie uitdrukkelijk als hoogleraar aan een andere instelling van 
hoger onderwijs werden aangeduid. 

Als de twee Bossche hoogleraren naar het oordeel van de Leidse 
senaat in "hetzelfde geval" verkeerden als Barbin, toen zij hun 
verzoek indienden, dan zou daaruit kunnen worden opgemaakt, 
dat ook hij zijn recente benoeming tot hoogleraar als motief had 
aangewend om van de examens voor de promotie ontslagen te 
worden. Dit zou een bevestiging kunnen vinden in het feit, dat de 
senaat van de Leidse Hogeschool tegelijkertijd besloot, dergelijke 
verzoeken voortaan niet meer zonder meer toe te staan, en 10 dec. 
1736 de voorwaarden vaststelde, waarop dit in het vervolg nog zou 
kunnen geschieden: de examens zouden alleen kunnen worden 
kwijtgescholden, als de faculteit zelf erom vroeg of als de aanvrager 
reeds beroepen zou zijn aan een "echte Academie, die als zodanig 
door de senaat erkend wordt". Het is duidelijk dat de senaat van 
,,'s-Lands oudste en eerste", bewust van zijn prestige in de geleerde 
wereld, in het stellen van deze laatste voorwaarde het middel zag 
om de hoogleraren van de Illustre Scholen, instellingen van hoger 
onderwijs van de tweede rang, voortaan van het voorrecht van 
kwijtschelding der examens voor de promotie uit te sluiten. 

Na 44 jaren het predikambt te hebben uitgeoefend, achtte Barbin 
de tijd van gaan gekomen. Op 9 jan. 1749 verzocht hij het consistorie, 
hem een attestatie te verstrekken, die het hem mogelijk zou maken, 
op grond van de "faiblesse de sa mémoire et de sa voix" emeritaat 
als predikant aan te vragen (Actes, Il, 360) en 17 dec. 1749 kregen 
de Staten-Generaal zijn ontslagaanvrage te behandelen (blz. 829), 
waarna Hunne Hoogmogenden hem bij Resolutie van 2 febr. 1750 
(blz. 69) het gevraagde emeritaat verleenden, "mits blyvende ge
nieten de voorreghten en profyten als oudste Leeraar" . De zwakte 
van zijn geheugen en van zijn stem beletten echter de 70-jarige niet, 
zijn professoraat in de wijsbegeerte nog voort te zetten. Eerst bij 
Resolutie van 21 jan. 1764 (blz. 391) werd hem door de Staten-
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Generaal ook als hoogleraar emeritaat toegekend, salvo horwre et 
stipendio. Bij dezelfde Resolutie werden curatoren gemachtigd, 
een nieuwe hoogleraar in de wijsbegeerte aan te trekken: het zou 
G. Lafont (1722-1773) worden, en een leerstoel in de astronomie 
en de aardrijkskunde in te stellen, waarvoor W. A. Bachiene (1712-
1783) bestemd was. Weinige tijd later is Barbin gestorven en in de 
St. Janskerk begraven. 

Kort na zijn vestiging te Hodimont (1708) is Barbin in het huwe
lijk getreden met een meisje in die plaats, Jeanne Marie Jacob 
(begr. Maastricht, 2 nov. 1768). Uit dit huwelijk zijn niet minder 
dan negen zonen en zeven dochters geboren. De oudste zoon, 
Jean Louis, geboren te Hodimont en waarschijnlijk ook daar ge
doopt, studeerde theologie te Utrecht, waar hij echter niet in het 
Album Studiosorum staat ingeschreven, werd in 1732 als kandidaat 
tot de heilige dienst toegelaten, maar kreeg eerst in 1738 van de 
Raad van State een benoeming tot adjunct-predikant te Blegny 
(B., Luik), waar hij tot 1744 in functie bleef. Van 29 mei van dat 
jaar tot 1749 werkte hij als ziekentrooster te Maastricht. In april 
1749 werd hij door de Raad van State benoemd tot garnizoens
predikant te Ieper (B., West-Vlaanderen), waar hij 24 febr. 1762 is 
overleden. 

De andere kinderen van Barbin zijn alle in de Waalse kerk te 
Maastricht gedoopt. - Jean, geb. Hodimont, ged. Maastricht, 20 
oct. 1710, werd 19 sept. 1726 als student in de theologie te Leiden 
ingeschreven en in dezelfde maand tot lid van de Waalse gemeente 
aldaar aangenomen; 5 juni 1729 vertrok hij naar Maastricht, wel
licht zonder zijn studie voltooid te hebben. Volgens Haag (12, 
Paris, 1877,800-801) zou hij naar het onderwijs zijn overgegaan, en 
wij weten, dat hem 26 jan. 1728 door de Utrechtse vroedschap werd 
toegestaan, aan de Hogeschool niet alleen Frans, maar ook Engels 
te onderwijzen; op zijn verzoek om een jaarwedde ging de vroed
schap echter niet in. Het is niet bekend, hoe lang hij te Utrecht ge
bleven is, maar 25 jan. 1735 werd hij als "proposant" tot lid van de 
Waalse gemeente te 's-Gravenhage aangenomen; op 25 april 1737 
is hij vandaar weer naar Leiden vertrokken. Het is niet duidelijk, 
of hij ooit het predikambt uitgeoefend heeft. - Barbins oudste 
dochter, Jeanne Marie, ged. 31 jan. 1713, schijnt al op zeer jeugdige 
leeftijd naar Haarlem vertrokken te zijn. Op 5 jan. 1730 legde zij 
aan het Waalse consistorie te Maastricht een attestatie voor de 
Waalse gemeente te Haarlem, dd. 16 mei 1728 (Actes, I, 390), maar 
nog in hetzelfde jaar 1730 heeft zij zich definitief te Haarlem geves
tigd, waar zij 11 okt. 1796 is overleden. - Henri, ged. 11 okt. 1714, 
werd 23 sept. 1730 als student in de theologie te Leiden ingeschreven 
en met Kerstmis van hetzelfde jaar tot lid van de Waalse gemeente 

39 



40 DE ILLUSTRE SCHOOL TE MAASTRICHT EN HAAR HOOGLERAREN 1683-1794 

aldaar aangenomen; hij vertrok naar Amsterdam, 6 juli 1732, 
waarschijnlijk om daar zijn studie aan het Athenaeum voort te 
zetten, werd "proposant" in 1733, Waals predikant te Montfoort 
(Utr.) 1735, Harderwijk 1744, Sas-van-Gent 1751, aldaar overleden 
2 juli 1765. - Catherine, ged. 17 dec. 1715, vertrok in 1731 naar 
Haarlem en is daar 6 jan. 1790 begraven. - Paul Michel, ged. 15 
febr. 1718, en Alexandre, ged. 6 mei 1719, zijn beide 14 mei 1720 te 
Maastricht begraven. - Jeanne, ged. 25 juli 1720, vertrok in 1736 
naar Haarlem en is daar 10 nov. 1795 overleden. - Esther, ged. 
12 okt. 1721, vertrok in 1744 naar Haarlem, in december 1745 naar 
Arnhem, in 1753 weer naar Haarlem, 13 jan. 1754 naar Wageningen, 
in 1761 voor de derde maal naar Haarlem, in 1762 naar Amsterdam 
en is 23 nov. 1780 te Haarlem begraven. - Catherine-Elisabeth, 
ged. 7 febr. 1723, vertrok evenals haar zuster Esther in 1744 naar 
Haarlem, vandaar 24 sept. 1747 naar Wageningen en is 11 okt. 1776 
te Haarlem begraven. - Paul, ged. 4 mei 1724, werd 15 sept. 1746 
als student in de rechtsgeleerdheid en nogmaals 24 juni 1749 als 
"J. Cand." te Harderwijk ingeschreven; waarschijnlijk heeft hij te 
Maastricht de rechtsgeleerde praktijk uitgeoefend; daar is hij 3 
maart 1790 begraven. - Marianne, ged. 24 juni 1725, vertrok 17 
aug. 1747 naar Haarlem, in 1750 naar Den Haag, in 1761 naar 
Maastricht, in 1795 weer naar Haarlem en is daar 7 febr. 1806 
overleden. Aan de Waalse kerk te Maastricht liet zij f 300, - Luiks 
na (Actes, 10 april 1806, V, 157). - Daniël, ged. 12 juli 1727, stu
deerde theologie te Utrecht, maar zijn naam komt in het Album 
Studiosorum van de Utrechtse Hogeschool niet voor; na in 1751 als 
kandidaat tot de heilige dienst te zijn toegelaten, werd hij 12 mei 
1754 benoemd tot predikant te Hodimont; daar is hij 1 juli 1784 
overleden. - Isaac, ged. 20 juni 1729, werd reeds 25 okt. 1730 te 
Maastricht begraven. - Marthe, ged. 15 okt. 1730, bleef ongehuwd 
te Maastricht en is daar 30 mei 1769 begraven. - De jongste zoon, 
Samuel, ged. 12 febr. 1734, werd 2 juni 1739 te Maastricht begraven. 

Het is niet met zekerheid te zeggen, wat zes van de zeven dochters 
van Barbin bewogen heeft, op vrij jeugdige leeftijd uit Maastricht 
naar het verre Haarlem te verhuizen. De drie oudste hebben daar 
wellicht een onderkomen gevonden bij haar grootmoeder, Jeanne 
Barbin-Derval (ov. Haarlem, 1741); zij zijn ook het langst te Haar
lem gebleven. De drie andere, na de dood van haar grootmoeder te 
Haarlem aangekomen, hebben daar minder vast wortel geschoten, 
en zijn, na een of meer malen verhuisd te zijn, toch weer naar 
Haarlem teruggekomen om daar te sterven. Intussen blijft de moge
lijkheid open, dat grootmoeder en kleindochters te Haarlem opge· 
nomen zijn geweest in de "Société des dames françaises", een tehuis 
voor Franse Protestantse ongehuwde vrouwen en weduwen, dat 
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daar in 1683 op initiatief van Charles Gougault, marquis de Venours 
(Haag, V, 341-342), zelf een Franse vluchteling, gesticht was en dat 
zowel van de Staten van Holland als van de Staten-Generaal, door 
bemiddeling van Mary Stuart, Prinses van Oranje (1662-1694) 
aanzienlijke subsidies genoot. Het tehuis was gevestigd in een pand 
aan de Kraayenhorster Gracht, dat door de stad Haarlem ter be
schikking was gesteld, maar dat in 1694 voor een ruimer gebouw in 
de Wijde Appelaarssteeg werd verwisseld, en stond sinds juni 1684 
onder bestuur van Marie du Moulin (ov. 's-Gravenhage, febr. 1699, 
Haag, V2, 830; DBF, XII, 253), dochter van Pierre du Moulin 
(1568-1658, Haag, V2, 800-824), hoogleraar te Leiden (1593-1598) 
en te Sedan (1621-1658). Marie du Moulin had reeds vroeger ver
schillende jaren in de Nederlanden doorgebracht, ten huize van 
haar oom, Prof. André Rivet (1572-1651, NNBW, VII, 1051-1052), 
eerst te 's-Gravenhage, later te Breda. Na de dood van Rivet, die 
zij in zijn lu.atste ziekte verpleegd had, bleef zij bij haar vader te 
Sedan. Toen de Protestantse Academie daar ter plaatse gesloten 
werd (juli 1681), begaf zij zich opnieuw naar de Nederlanden 
en reeds in 1682 maakte zij zich in Den Haag verdienstelijk als lid 
van een comité tot hulpverlening aan Franse vluchtelingen. Zij was 
een zeer ontwikkelde vrom .. ', bevriend o.a. met Anna Maria van 
Schurman (1607-1678), en het mag worden aangenomen, dat zij 
ook onder de bewoonsters van het Haarlems tehuis liefde voor de 
schone letteren heeft weten te wekken. 

GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: F. C. Barbin cle Telliers , Not'Ïce abréyée sw' la famille Barbin 
de Tell'Ïers avant et après la révocation de l'Edit de Nantes, Breda, 1820; 
Haag 12, Paris, 1877, 800-801; Ned. Leeuw, LVII (1939), 188-189, 236; 
Boekzaal, IC (aug. 1764), 231-232; W. E. J. Berg, De Réfugiés in de Neder· 
landen na de herroeping van het Edict van Nantes, Amsterdam, 1845, 46, 
n . 3, 47, n. 2; H. J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging en den invloed 
van de Fransche vluchtelingen in Nederland, Leiden, 1846, 87-89; Ch. Weiss, 
Histoire des rélugiés protestants de France depuis la révocation de l'Edit de 
Nantes jusqu'à nos jours, Paris, 1853, 18-19; Sassen, Levensber. 's·Hert., 
255, 261; R. Colli net, H istoire du Protestantisme en Belgique aux X V I I et 
XVIII siècles, Bruxolles, 1959, 58-72; P. Doppier, De commissarissen
deciseurs van de beide "Heeren en Princen" te Maastricht, Ptdll., LVI (1920), 
11-16; Gagnebin, Pasteurs, 127; dez., Li.~te, 24, 39, 42, 70, 95, 98, 99, 102, 
111, 120; Molhuysen, Bronnen, V (1921), 159, 161, 241 *; K ernkamp, Acta, 
II, 306; D. Allégl'et, La société des dames françaises de Haarlem, BHPF, 
XXVII (1878), 315-322, 518-524, 557-563; H. Wouters, De Hol van Slijpe, 
thans gebouw van de Provinciale Planolo(fische Dienst, Maasgollw, LXXIX 
(1960), 65- 86, 109-124. 
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9. SEBALD GODFRIED MANGER 

Haiger (D., Nassau-Dillenburg), 12 aug. 1703 - Delft, 7 febr. 1795 

Is opgeleid te Herborn, Marburg, Bremen en verdedigde in 
laatstgenoemde plaats onder de Ooccejaan G. J. Jüngst (1665-1726, 
ADB, XIV, 733) een Dissertatio de vibicibus Messiae (Bremae, 
1725). Na tot de predikdienst te zijn toegelaten onderging hij nog 
een bijscholing te Utrecht en te Leiden, maar in het Album Studio
SDrum van geen van deze beide Nederlandse Hogescholen komt zijn 
naam voor. Aanvankelijk preekte hij ook hier te lande nog in het 
Duits en eerst na enige tijd was hij in staat, zich op de kansel van 
het Nederlands te bedienen. Op 1 febr. 1728 werd hij bevestigd 
als Nederduits predikant te Heemstede (N.H.) , 31 juli 1729 te Goes 
(z.). 

De beroeping van Manger te Maastricht is niet zonder moeilijk
heden tot stand gekomen. In de vergadering van de kerkeraad van 
29 april 1733 (Hand., IX, 235) verklaarden de predikanten G. de 
Jager (ov. 1736) en J. Bolwerck (em. 1748, ov. 1757) en drie ouder
lingen, zich niet te kunnen verenigen met de voordracht van vier, 
die door de meerderheid was opgesteld en waar ook Manger op 
voorkwam. Of de bezwaren speciaal Manger betroffen, blijkt uit 
de Handelingen niet. De minderheid van de kerkeraad nam de 
kwestie zo ernstig op, dat zij zelfs weigerde, nog verder aan het 
beroepingswerk deel te nemen. Nadat echter gecommitteerden van 
de Brabantse magistraat in het geschil bemiddeld hadden, kwamen 
de opposanten althans op die weigering terug. (Hand., 29 mei 1733, 
IX, 245), zodat het beroepingswerk voortgang kon vinden en 
Manger 29 mei 1733 (Hand., IX, 251) als predikant te Maastricht 
beroepen werd. Waarschijnlijk is hem ter ore gekomen hetgeen aan 
die beroeping voorafgegaan was. Hij verzocht dan ook enige be
denktijd (Hand ., 6 juli 1733, IX, 254), maar nam ten slotte 13 juli 
1733 (Hand., IX, 257) het beroep toch aan. 

In 1736 volgde de benoeming van Manger tot hoogleraar in de 
theologie aan de Illustre School, als opvolger van Fr. Ie Faucheur 
(1650-1736), en 13 juni van dat jaar opende hij zijn lessen met een 
Oratio de vita Christi doctoris in homine theologo (Hag. Oom., 1736), 
die hij opdroeg aan de curatoren mr. Hendrik Pesters (begr. 7 dec. 
1750), mr. Godard van Slijpe, mr. Abraham van den Heuvel en 
ds. Jacob Bolwerck. Een beroep, dat de Hoogduitse gemeente te 
's-Gravenhage in 1741 na de dood van zijn broer Johan Philip 
Manger op hem uitbracht, wees hij af. Ook op een beroep naar 
Utrecht (1749) ging hij niet in. 

Toch schijnt Manger zich te Maastricht niet op zijn plaats gevoeld 
te hebben. Misschien leidde de foederaal-theologische overtuiging 

42 



DE ILLUSTRE SCHOOL TE MAASTRICHT EN HAAR HOOGLERAREN 1683-1794 43 

van gematigd Coccejaanse signatuur en de piëtistische levenshou
ding, die hem waarschijnlijk reeds te Bremen waren bijgebracht en 
waarin hij te Utrecht door zijn leermeester Fr. A. Lampe (1683-
1729), eertijds als predikant te Bremen opvolger van G. J. Jüngst 
(1709), was bevestigd, tot conflicten met zijn meer orthodox en 
legalistisch ingestelde ambtgenoten en gemeenteleden. Toen hem 
het beroep bereikt had, dat 19 april 1743 te Delft op hem was 
uitgebracht, verklaarde hij in de kerkeraad (Hand., 3 mei 1743, X, 
6), "door conscientie verbindende redenen verpIigt te worden", de 
gemeente van Maastricht te verlaten en het beroep naar Delft aan 
te nemen. Op verzoek van burgemeesteren en regeerders der stad 
Delft hadden de Staten-Generaal hem reeds 1 mei 1743 (blz. 218) 
ontslag gegeven als predikant te Maastricht. Op 9 juni werd hij te 
Delft bevestigd. Zijn ambtgenoot W. van Neck (1699-1774), sinds 
1738 predikant te Maastricht, volgde hem daar als hoogleraar in 
de godgeleerdheid op. In 1767 werd hij door de slechte toestand van 
zijn gezondheid gedwongen, zijn werk te beperken. Hij bleef echter 
in functie, tot hij in 1778 met emeritaat ging. Tengevolge van een 
heupbreuk was hij van midden 1791 af bedlegerig. In zijn laatste 
levensjaren was hij daarenboven geheel blind. 

Manger is 11 aug. 1732 te Delft in het huwelijk getreden met Eva 
Justina baronesse von Schweinitz (ca. 1696-1789). Uit dit huwelijk 
zijn te Maastricht vier kinderen geboren. 

De enige zoon , Samuel Hendrik (Maastricht, 20 febr. 1735-30 nov. 
1791) werd in 1751 aan de Utrechtse Hogeschool als student inge
schreven en verdedigde daar onder S. Rau (1725-1818) een Specimen 
de iis quae ex Arabia in usum Tabernaculi petita fuerunt (gedrukt?). 
Bij zijn theologische studie was vooral A. V oget (1695-1771) zijn 
leermeester. In 1755 werd hij predikant te Hemmen (Gld.), in 1757 
te Oudkerk en Roodkerk (Fr.) en in 1761 hoogleraar in de Oosterse 
talen en de Hebreeuwse oudheden te Franeker. Eerst 4 maart 
1762 sprak hij zijn inaugurale rede uit, De incremento philologiae 
sacrae ab idonea Arabiae et Palestinae exploratione speranda (Fran., 
1762). In 1764 werd hem het hoogleraarschap in de theologie opge
dragen, dat hij 6 jan. 1767 officieel aanvaardde met een Oratio de 
fatis religionis Ghristianae apud Arabas (Fran., 1767). Bij het luister
rijk gevierde tweede eeuwfeest van de Friese Hogeschool hield hij 
als rector magnificus 22 sept. 1785 een Oratio panegyrica in auspi
cium seculi tertii Academiae Frisiae, quae Franequerae est (Fran., 
1785). Hij kon uiteraard niet vermoeden, dat de Hogeschool geen 
halve eeuw meer te leven had. 

Op grond van zijn lidmaatschap van de Fraterniteit of Burger 
Sociëteit, een politieke club van patriottische strekking, werd 
Manger in 1787 met drie van zijn collega's door curatoren bij de 
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Staten van Friesland aangeklaagd. Gedeputeerden keurden het ge
drag van de vier hoogleraren af en eisten hun ontslag uit de Fraterni
teit, hetgeen zij weigerden. Daarop namen zij 15 mei 1787 - nog 
vóór het herstel van het stadhouderlijk gezag - hun ontslag als 
hoogleraar. Over hun geschil met de Staten publiceerden zij een 
Eerste Receuil van Stukken (Haarlem, 1787). Manger bracht zijn 
laatste levensjaren, verbitterd en aan drankmisbruik overgegeven, 
door te Maastricht. Hij was in juni 1762 gehuwd met Elisabeth 
Gerdes, dochter van de Groninger hoogleraar in de kerkgeschiedenis 
Daniël Gerdes (1698-1765, NNBW, lIl, 460-462). Hun zoon 
Daniël, die zich Gerdes Manger noemde, werd 16 sept. 1777 en 
nogmaals 28 maart 1785 te Franeker als student ingeschreven en 
promoveerde daar 23 sept. 1785 "met de kap" op proefschrift De 
scorbuto (Fran., 1785) tot doctor in de geneeskunde. Een tweede zoon, 
naar zijn grootvader Sebald Godfried genoemd, staat 20 juni 1784 
in het Album StudiosOTum van de Friese Hogeschool ingeschreven, 
maar het blijkt niet, of hij zijn studie heeft voltooid. - Hun dochter 
Anna Reinoudiena (Franeker, 4 maart 1767 - Leeuwarden, 16 mei 
1827) trouwde 21 maart 1790 met mr. Epeus Cats (Leeuwarden, 7 
juli 1764 - 's-Gravenhage, 23 sept. 1812) . De nakomelingen van dit 
echtpaar dragen de naam Manger Cats (Ned. Patr., VI, 1915,83-88). 

De oudste dochter van de Maastrichtse hoogleraar, Johanna 
Frederica (ged. Maastricht, 27 jan. 1734 - ov. Groningen, vóór 1789) 
werd de vrouw van dr. Antonius Brugmans (Hantum, Fr., 22 okt. 
1732 - Groningen, 27 april 1 i89, NNBW, II, 263-264), hoogleraar in 
de wijsbegeerte te Franeker (1755) en te Groningen (1766). - De 
tweede dochter, Catharina Elisabeth (ged. Maastricht, 1 aug. 1736) 
bleef ongehuwd in het ouderlijk huis. - De jongste dochter, Hed
wig Susanna (ged. Maastricht, 15 mei 1741) trouwde met Adriaan 
Mandt (Haarlem, ca. 1739 - Gorinchem, 1807), predikant te Oost
voorne (Z.H.) 1765, te Ouderkerk a.d. Amstel (N.H.) 1769, te 
Kampen 1774, te Zutphen 1781 en te Gorinchem 1791. Mandt 
schreef een levensschets van zijn schoonvader. 

GESCHRIFTEN: Dis8ertatio de vibicibus Mes8iae. Zach., XIII, 6, Brema.e, 
1725; Oratio inauguralis de vita Christi doctoris in homine theologo, Hag. 
Cam., 1736; Ned. vert.: Reedenvoering over het leven van Christus als leeraar 
'in eenen godgeleerden, door aanmerkingen des auteur8 vermeerderd, 's-Graven
hage, 1736; Het betamelyke 8til zij"n en vertrouwen, waarin de liefhebber8 der 
zuivere waarheid hunne 8terkte vinden, wanneer zij" de vij"anden van Mes8ias 
Hoogheid bestraffen, andere daartegen waar8chuwen en aanmoedigen, om met 
verlochening van alle 8chep8elen op God te vertrouwen, wiens 8terkte zij"n volk 
kan, wiens goedertierenheid hetzelve zal behouden. Voorgestelt in de verklaring 
en toepassing van den LXIII P8alm, Maastricht, 1743 (Hierin een Latijns 
lofgedicht van H. G. Levericksvelt; Heynen, 1947, blz. 93, nr. 316); De 
gewigtig8te vraag van den grooten Herder der Schaapen, Jezus , aan de opziender8 
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zij'ner kudde, Delft, 1749; Jubelrede tot prys der heerlij'kheül ?Jan Gods genade, 
bij' zij'n gouden predikantsfeest. Delft.. 1778. 

LITTERATUUR: NNBW, IX, 645; Glasius, 11, 427; A. Mandt, Levensschets 
van Sebald Godfried Manger, Gorinchem, 1795; Gedenkboek, 80, 143, 144, 
153; C. Graafiand, De Gereformeerde orthodoxie en het Piëtisme in Nederland, 
Ned. Theol. Tft., XIX (1965). 46&-479; J. A. Cramer, De theologische faculteit 
te Utrecht in de i8de en het begin der i9de eeuw, Utrecht, z.j. (1936), 22*-25*; 
Ypeij-Dermout, 111 (1824), 316- 322. - Over Samuel Hendrik Manger: 
NNBW, IX, 644-645; Boeles, - Ji'raneker, T, 88, 90, 92, 97- 102: IT. 543-546. 

10. WILLEM VAN NECK 

's-Gravenhage, 9 nov. 1699 - Maastricht, 1 april 1774 

Het is niet meer na te gaan, waar hij zijn opleiding heeft geno
ten: in geen van de Nederlandse Hogescholen staat hij als student 
ingeschreven. Zijn loopbaan als predikant begon hij te Dubbeldam 
(Z.H.), waar hij in 1727 zijn intrede deed. In 1733 ging hij in gelijke 
functie naar Geervliet (Z.H.), tegen het eind van 1737 werd hij naar 
Maastricht beroepen. De moeilijkheden, die een verhuizing van 
Geervliet naar het verre Maastricht in die dagen ook voor een pre
dikant meebracht, worden geïllustreerd door een Resolutie van de 
Staten-Generaal, dd. 2 jan. 1738 (blz. 5) om aan Van Neck een 
paspoort uit te reiken, die het hem mogelijk zou maken, "vrij en 
sonder betaalinge van 's Lands gereghtigheyt" zijn boeken en 
meubilair te vervoeren, te water van Geervliet naar 's-Hertogenbosch 
en vandaar over land naar Maastricht. Op 2 febr. 1738 werd hij in 
zijn nieuwe standplaats bevestigd. 

Toen S. G. Mangel' (1703-1795) in 1743 naar Delft vertrok, werd 
aan Van Neck de leerstoel in de theologie aan de Illustre School 
toevertrouwd. Op 4 mei 1744 aanvaardde hij zijn ambt met een 
rede De cognitionis Christianae vne(!oXTJ. sive sublimitate atque 
eminentia (Traj. ad Mosam, 1744), welke hij opdroeg aan de cura
toren mr. H. Pesters, mr. G. van Slijpe (1698-1753), mr. Abr. van 
den Heuvel en ds. J. Bolwerck (ov. 1757). Na de beëindiging van de 
bezetting van Maastricht door de Fransen (mei 1748-febr. 1749) 
hield hij 8 maart 1749, waarschijnlijk in de St. Janskerk, een 
plechtige dank predikatie. 

In hun vergadering van 9 juli 1756 (blz. 357) kregen de Staten
Generaal een verzoek van Van Neck te behandelen om ontslag als 
predikant wegens "seer swaare en telckens itereerende aanvallen van 
de Podagra" en "seer smertelijke quaalen en benaauwende onge
makken op de borst". De hoge overheid was echter door de argu
menten van de aanvrager niet aanstonds overtuigd. Eerst 20 april 
1757 (blz. 267) werd, waarschijnlijk op grond van ingewonnen in
lichtingen, geantwoord, dat het verzoek niet kon worden toege-
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staan, maar dat suppliant zich "op een honorabele voet" nader tot 
Hunne Hoogmogenden zou mogen richten. Een tweede rekest van 
Van Neck was 9 mei 1757 ter tafel (blz. 317), waarop de Staten
Generaal hem 23 mei 1757 (blz. 347) het gevraagde ontslag verleen
den, salvo ministerii lwnore. Over behoud van salaris werd in het 
ontslagbesluit niet gesproken en Van Neck moest in functie blijven 
tot in zijn opvolging zou zijn voorzien. Nu werd te Maastricht haast 
met de zaak gemaakt. Op 13 juli 1757 (blz. 474) werd de goedkeuring 
van de Staten-Generaal op het beroep van J. van Dyk (1718-1798) 
verkregen en toen deze 25 sept. 1757 was bevestigd, kon Van Neck 
eindelijk van zijn rust gaan genieten. Hij zette echter zijn onderwijs 
in de theologie voort tot hem bij Resolutie van de Staten-Generaal 
dd. 21 juni 1764 (blz. 391) ook als hoogleraar emeritaat werd ver
leend, salvo lwnore et emolumento. Toen hij bijna tien jaren later 
stierf, werd hij door de predikanten R. van Staphorst (ca. 1744-
1811), W. A. Bachiene (1712-1783) en M. A. de Jongh (ov. 1791) in 
een plechtige rede herdacht. Van zijn huiselijke omstandigheden is 
niets bekend. 

GESCHRIFT: Oratio inauguraliB de cognitioniB ChriBtianae V:Tu:eoX1J, 
aive sublimitate atque eminentia e cathedra publice dicta, die IV Maji 
A O MDCCXXXXIV, cum S. Theologiae in Illustri Mostl-Trajectensium 
Athenaeo pro/esaionem auspicaretur, Traj. ad MOsaID, 1744. 

LITTERATUUR: ABW, XIII, 93; NNBW, VIII, 1205; Gedenkboek, 81, 144, 
n. 3, 313, n. 1; Boekzaal, IC (aug. 1764),231-232, CXX (april 1774), 470-47l; 
G. D. Franquinet, Een tweede Oranje/eest te Maastricht in 1749, Maasgouw, 
I (1879), 145-146. 

11. ADRIEN PELERIN 

Leiden, ged. 22 juni 1693 - Maastricht, 6 febr. 1771 

Werd 20 maart 1711, onder opgave van een leeftijd van 14 jaar 
(hoewel hij nog geen 13 was!) te Leiden als student ingeschreven, 
hetgeen niet meer betekende dan dat hij als civis academicus met 
voorbereidend hoger onderwijs kon beginnen. Hij koos later de 
faculteit der geneeskunde en promoveerde 11 juli 1719 in dit vak op 
een proefschrift De variolis (Lugd. Bat., 1719), groot 25 blz., 
verdeeld in 47 korte paragrafen, waaraan 6 stellingen zijn toege
voegd. Het proefschrift dioeg hij op aan zijn vader, Adi. Pélerin 
Sr. (St. Quentin, 1668 - Leiden, 1719) en aan zijn ooms te Olne 
(B., Luik), di. Warnier Chrouet (geb. Olne, 3 maart 1662) en dr. 
Henri Chrouet (Olne, 30 aug. 1665 of 14 dec. 1666 - 1 mei 1721), 
broers van zijn moeder Marie Chrouet (Olne, 11 maart 1668 -
Leiden). Op 3 febr . 1727 werd hij nogmaals, nu als "Adiianus 
Pelerin, Leidensis, Batavus, 28, M. Dr." lwnoris causa in het Album 
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Studiosorum van de Leidse Hogeschool opgenomen. De bedoeling 
van deze tweede inschrijving is niet duidelijk. Waarschijnlijk was 
Pélerin als geneesheer te Leiden gevestigd en wenste hij opnieuw van 
de voorrechten van het lidmaatschap der civitas academica gebruik 
te gaan maken. In 1736 is hij met een getuigschrift van de Waalse 
gemeente te Leiden, dd. 8 juli van dat jaar, naar Maastricht ver
trokken om daar, gedeeltelijk in ambtelijke functie als geneesheer 
aan het Militair Hospitaal, de medische praktijk te gaan uitoefenen. 
Het blijkt niet, wanneer hem ook het geven van onderwijs in de 
ontleed- en geneeskunde is opgedragen. In 1748 wordt hij als 
,,'s-Lands medicinae doctor en professor" aangeduid. Als "profes
sor honorarius", benoemd door de Raad van State, was hij min of 
meer los aan de Illustre School verbonden. In het stadsbestuur 
heeft hij een belangrijke rol vervuld: verschillende malen fungeerde 
hij als schepen van Brabantse zijde. In 1746 en 1750 trad hij op als 
regent van het Gereformeerd Weeshuis. In 1760 behoorde hij tot de 
oprichters van de "Groote Sociëteit". 

Pélerin, die zich gaarne "Pélerin-Chrouet" noemde, is 9 maart 
1732 te Leiden gehuwd met Marguerite Wilhelmine Benion (Leiden, 
9 juni 1709-Maastricht, 23 nov. 1783). Hun dochter Marie Pélerin
Chrouet is gedoopt te Leiden 21 dec. 1732; zij trouwde 21 mei 1753 
te Maastricht, Waalse kerk, met Thierry Henry la Bauche. In 1772 
was zij regerende moeder van het Gereformeerd Weeshuis. - Twee 
zoons van de hoogleraar zijn geboren te Maastricht: Adrien Louis 
10 jan. 1738 en Henri 10 juni 1743. 

Adrien Louis Pélerin is 30 sept. 1754 te Leiden voor de rechten 
ingeschreven en promoveerde daar 14 juni 1757 in de rechtsge
leerdheid op een Specimen philosophico-juridicum inaugurale de 
fundamento juris naturalis et obligatione quam producit (Lugd. 
Bat., 1757), groot 40 blz., dat hij opdroeg aan zijn vader, Prof. 
Adrien Pélerin en aan zijn oom van moederszijde, ds. Jac. Lud. 
Benion (ov. 26 sept. 1775), sinds 1737 Waals predikant te Rotter
dam. Hij was in 1755 te Leiden als lid van de Waalse gemeente 
aangenomen, maar is reeds daags na zijn promotie, 15 juni 1757, 
naar Maastricht teruggekeerd, waar hij zich weer bij de Waalse 
gemeente aansloot. Hij was lid van de Vrijmetselaarsloge La Con
stance, gaf zich gewonnen aan de denkbeelden van de Verlichting 
en stond in de strijd tussen prinsgezinden en staatsgezinden niet 
zonder voorbehoud aan de zijde van de laatsten. Bij de talrijke 
politieke en sociale conflicten, die Maastricht in het herfsttij van het 
ancien régime zo hevig beroerden, was hij van nabij betrokken. 
Behorend tot de kleine minderheid van Protestantse Brabantse 
burgers, die alle openbare ambten van Brabantse zijde onder el
kaar verdeelden, was hij voorbestemd om evenals zijn vader be-
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langrijke posities in het stadsbestuur te gaan bekleden. Na ver
schillende malen als schepen en als gezworene gefungeerd te hebben, 
werd hij in 1776 pensionaris. Daarbij was hij griffier van de Staten 
van Dalheim en luitenant-stadhouder in het Leenhof van Valken
burg. Beide functies heeft hij, als laatste, tot de Franse inval van 
1794 vervuld. Hoewel hij en zijn Luikse collega als pensionaris, 
mr. Mathias van Heylerhof (1745-1829) in 1796 meermalen werden 
aangezocht voor bestuurlijke en rechterlijke ambten in het nieuwe 
"Département de la Meuse-Inférieure" , bleven zij systematisch 
weigeren, zich met de Franse machthebbers in te laten. In de 
afzondering van zijn buitengoed Ravensbosch onder Houthem 
schreef hij Essais historiques et critiques sur le Département de la 
Meuse-Inférieure en général et sur la ville de Maestricht, chef-lieu, en 
particulier, die hij in 1803 zonder naam van de schrijver te Maas
tricht liet verschijnen. Zijn Beschrijvinge van het Staatsland van 
Overmaze hield hij in portefeuille. Hij stierf op Ravensbosch 5 mei 
1804. 

Adrien Louis Pélerin trouwde 15 sept. 1765 in de Waalse kerk te 
Maastricht met Anne Elisabeth Collard (Maastricht, 28 okt. 1736 -15 
maart 1809). Haar broers, mr. Alexander Quirinus Collard (1735-
1808) en mr. Isaac Collard (1738-1823) bezetten belangrijke posten 
in de Brabantse magistraat, maar stonden in onderscheid met hun 
zwager aan de zijde van de Oranje-partij. Zeven kinderen uit het 
huwelijk Pélerin-Collard zijn te Maastricht geboren en in de Waalse 
kerk gedoopt. Voor hun generatie was in het stadsbestuur geen 
functie meer weggelegd. 

Henri Pélerin, de tweede zoon van de hoogleraar, is ingeschreven 
voor de geneeskunde te Leiden 8 sept. 1762, werd 15 november van 
hetzelfde jaar als lidmaat van de Waalse gemeente ter plaatse 
aangenomen en promoveerde 3 juni 1765 op een Dissertatio physiolo
gico-medica de incremento corporis hurnani (Lugd. Bat., 1765), 
groot 33 blz., die hij opdroeg aan zijn vader, Prof. Adrien Pélerin, 
aan zijn broer, Inr. Adrien Louis Pélerin en aan zijn oom, ds. Jac. 
Lud. Benion. Waarschijnlijk heeft hij de geneeskundige praktijk 
uitgeoefend te Hodimont. Op 23 dec. 1767 verloofde hij zich te 
Ol ne met Anna Elisabeth von dem Bruch (geb. Hodimont, 21 sept. 
1748 en aldaar overleden) en 13 jan. 1768 werd te Maastricht in de 
Waalse kerk het huwelijk ingezegend. Vier kinderen zijn uit dit 
huwelijk geboren. 

Na de dood van zijn echtgenote emigreerde Henri Pélerin in of 
omstreeks 1789 naar Engeland. Omtrent de redenen van dit ver
trek tasten wij in het duister. Over zijn te Maastricht achtergelaten 
boedel werden door de Staten-Generaal (4 jan. 1790, blz. 5) be
heerders aangesteld. In Engeland schijnt hij als lakenhandelaar in 
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het onderhoud van zijn gezin te hebben voorzien. Uit zijn daar 
gesloten tweede huwelijk, met Sarah Anna Dawes, werd o,a. een 
zoon geboren. Henri Pélerin is in Engeland gestorven. 

GESCHRIFT: Dissertatio medica inauguralis de variolis, Lugd. Bat., 1719. 

LITTERATUUR: J. Ruys, Genealogie van het geslacht Pélerin, Wapenheraut, 
XXIII (1919), 113-120, 153-160; Ned. Patr., X (1919), 344-346; NNBW, 
X, 718-719 (over A. L. Pélerin); Gedenkboek, 81, 316; G. D. Franquinet, 
Notice biographique d'Adrien Louis Pélerin (met diens Beschrijvinge van het 
Staatsland van Overmaze) , Annales, I, (1854), 1-6; Molhuysen, Bronnen, 
IV (1920), 275*, V (1921), 292*, VI (1923), 72*, Spiertz, 75, n. 10,81, n. 3, 
151 en passim : J. Philippens, Lijst der regenten en moeders van het Gerefor
meerd Weeshuis te Maastricht, Maasgouw, XXXIII (1918), 42-44; Ned. Patr., 
111 (1912), 57-63 (familie Collard); M. A. F. Ch. Thewissen, Twee eeuwen 
Groote Sociëteit van Maastricht, Schets van haar geschiedenis van 1760 tot 1960, 
Maastricht, 1960, 28. 

12. GABRIEL LAFONT 

Rotterdam, 1 maart 1722 - Maastricht, 26 juli 1773 

Bezocht de Latijnse School in zijn geboorteplaats en werd 28 juni 
1739 te Leiden voor de theologie ingeschreven. Hier waren P. van 
Musschenbroek (1692-1761), Tib. Hemsterhuis (1685-1766), Alb. 
Schultens (1686-1750), Joh. Esgers (1695-1755), Joh. Alberti 
(1698-1762) en J. van den Honert (1693-1758) zijn leermeesters. 
Met Kerstmis 1740 nam de Waalse gemeente te Leiden hem als lid 
aan. In 1747 werd hij door de Waalse synode als "proposant" toege
laten en 14 juli 1748 deed hij zijn intrede als Waals predikant te 
Gorinchem. Na bijna tien jaren daar gewerkt te hebben, nam hij 
15 maart 1758 afscheid van zijn gemeente om 9 april d.a.v. geïn
stalleerd te worden als derde Waals predikant te Maastricht. De 
Staten-Generaal hadden zijn beroeping 30 dec. 1757 (blz. 861) 
goedgekeurd. 

Lafont kwam uit Gorinchem te Maastricht aan met vrouwen twee 
kleine kinderen. In zijn vorige gemeente had hij een salaris van 
f. 700,- 's-jaars genoten; voortaan zou hij maar f. 600,- verdienen. 
De verhuizing, waarvoor de kerk hem volgens de geldende regels 
geen enkele tegemoetkoming verleende, had hem f. 800,- gekost. 
Daarenboven moest hij ervaren, dat het leven in zijn nieuwe stand
plaats aanmerkelijk duurder was dan te Gorinchem. Redenen, 
waarom de Waalse kerkeraad 5 juli 1759 (Actes, lIl, 117-119) bij de 
Staten-Generaal een hogere jaarwedde voor hem aanvroeg. Op het 
verzoek werd niet ingegaan, maar 27 juli 1761 (blz. 492) gaven 
Hunne Hoogmogenden hun goedkeuring op de beroeping van 
Lafont tot tweede predikant, waarin een verhoging van salaris was 
begrepen. 
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Op 26 juli 1764 (Actes, lIl, 363) deelde Lafont aan het consistorie 
mede, dat curatoren van de Illustre School hem 18 juli benoemd 
hadden tot hoogleraar in de wijsbegeerte als opvolger van P. Barbin 
(1680-1764), die kort te voren met emeritaat was gegaan en spoedig 
daarna is overleden. De commissarissen-deciseurs, Graaf van 
Heiden Hompesch (1731-1790) en P. Alstorphius, juist in de stad 
aanwezig, hadden de benoeming bekrachtigd. Het consistorie achtte 
het van belang, dat het professoraat in de wijsbegeerte, hetwelk 
in het verleden steeds door een Waals predikant bekleed was, ook in 
de toekomst met het predikambt in de Waalse kerk verbonden zou 
blijven, en nam daarom 26 juli 1764 de tekst van het benoemings
besluit in de Actes (lIl, 364-365) op. Lafont's leeropdracht luidde: 
logica, fysica, metafysica. Op 30 okt. 1764 hield hij in het koor 
van de St. Janskerk zijn inaugurale rede De vera philosophia divinae 
revelationi ancillante (gedrukt 1 ). 

Bij het bezoek van Willem V en zijn gemalin aan Maastricht 
mocht Lafont 10 juni 1771 op het Gouvernement het stadhouderlijk 
paar namens het Waalse consistorie toespreken. In de loop van het 
volgende jaar werd hij echter tot drie maal toe door een ernstige 
ziekte getroffen, zodat het consistorie in zijn preekbeurten moest 
voorzien (Actes, 27 nov. 1772, lIl, 538). Nochtans is hij tot zijn dood 
als predikant en als hoogleraar in functie gebeleven (Actes, 3 aug. 
1773, IV, 9). 

Lafont's vrouw was hem reeds in de dood voorgegaan en hun twee 
kinderen waren bij het sterven van de vader nog minderjarig. Het 
consistorie vroeg zich af, of de kinderen nog recht hadden op een deel 
van het "an de grace", dat aan de weduwen van predikanten placht 
te worden toegekend. Inlichtingen, te bevoegder plaatse in Den 
Haag ingewonnen, leverden een bevestigend antwoord op: aan de 
wezen kon het vaderlijk salaris worden uitbetaald over het kwartaal, 
waarin de vader gestorven was en over het volgende. De classis 
moest voor vervanging van de preekbeurten zorgen, maar reis- en 
verblijfkosten van de vervangende predikanten kwamen ten laste 
van de kinderen, in casu van hun oom J. Cazaux, die als voogd was 
aangewezen (Actes, 20 aug. 1773, IV, 12). 

Lafont is 23 mei 1753 te Maastricht gehuwd met Marthe Cazaux 
(ov. Maastricht, 3 nov. 1772). In 1766 fungeerde zij als "regerende 
moeder" van het Gereformeerd Weeshuis. Hun dochter Marie 
Anne Marthe (ged. Gorinchem, 1 jan. 1756) trouwde 4 febr. 1774 te 
Maastricht met R. van Staphorst (ca. 1744-1811), predikant en 
later hoogleraar aldaar, over wie verder in deze studie zal worden 
gehandeld. Uit dit huwelijk zijn te Maastricht twaalf kinderen 
geboren. 

Lafont's zoon Jean Gabriel (Gorinchem, lokt. 1757 -Middelburg, 

50 



DE ILLUSTRE SCHOOL TE MAASTRICHT EN HAAR HOOGLERAREN 1683-1794 51 

21 dec. 1819) werd 24 sept. 1773 te Leiden als "Gorcumo-Batavus, 
15 jaar oud" voor de theologie ingeschreven. Eerst 11 dec. 1781 
kreeg hij een beroep naar de Waalse kerk te 's-Hertogenbosch om 
daar de predikanthoogleraar Abr. Carp (1746-1838) op te volgen, 
die naar Dordrecht was vertrokken; 7 juli 1782 werd hij als tweede 
predikant geïnstalleerd. 

Op 27 aug. 1787 werd door mr. Marten Bowier (1750-1830) als 
regerend schepen bij het college van schepenen een klacht ingediend 
tegen Lafont wegens "verscheyde aenstotelyke termen", die deze 
daags te voren tijdens de dienst in de Waalse kerk bij de voorbeden 
voor de Stadhouder en de Staten-Generaal zou hebben gebezigd. 
Schepenen droegen daarop aan de hoogschout een gerechtelijke 
actie tegen de predikant op, maar deze ontkende de geïncrimineerde 
termen te hebben gebruikt en iets van die strekking op schrift 
vóór zich te hebben gehad. Bowier legde echter onder ede getuigenis 
af over hetgeen hij Lafont had horen bidden en had zien voorlezen, 
en door andere kerkgangers, eveneens onder ede gehoord, werd dit 
getuigenis bevestigd. Lafont's collega, de Waalse predikant-hoog
leraar Ch. J. Gallé (1737-1811), van eedsaflegging verschoond, ver
klaarde in september 1787 voor schepenen-commissarissen in bedek
te en zorgvuldig gekozen termen hetzelfde. Voor de Staten-Generaal 
was een en ander voldoende om Lafont 26 febr. 1788 (blz. 162) 
voorlopig en 26 nov. 1788 (blz. 1002) definitief uit het predikambt te 
ontzetten. Hij begaf zich in ballingschap, naar Rijssel, Dieppe en 
Parijs, maar na de val van het stadhouderschap werd hij in het ambt 
hersteld. Beroepen naar Harderwijk (Gld.), 2 febr. 1796, werd hij 
daar 22 mei geïnstalleerd. Op 22 okt. 1798 kreeg hij een beroep naar 
Tholen (Z.), waar hij 21 april 1799 zijn intrede deed. Reeds enkele 
dagen later, 30 april 1799, werd hij naar Middelburg beroepen en 
7 juli 1799 volgde zijn installatie. Te Middelburg is hij tot zijn dood 
in functie gebleven. 

Jean Gabriel Lafont was 22 okt. 1786 te Schiedam gehuwd met 
Susanne Cornelie van Maanen (ov. Middelburg, 17 sept. 1799, 
oud 49 jaar) en in tweede echt 29 sept. 1800 met Wilhelmine Cor
nelie Goltz. 

GESCHRIFT: De vera philosophia, divinae revelationi anciUante (gedrukt 1) 

LITTERATUUR: Gagnebin, Liate, 9, 43, 50, 90, 95, 113; Nagtglas, 11, 8; 
Momme.s, 448; Boekza.al, IC (aug. 1764), 231-232, (nov. 1764), 652-653, 
eXIII (juni 1771), 720-721, eXIX (okt. 1773),508-511, exxxv (okt. 1781), 
514, exxxvII (juli 1782), 99-100; J. Philippens, Lijst der regenten en 
moeders van het Gereformeerd Weeshuis te Maastricht, Maasgouw, XXXIII 
(1918), 42-44; Sassen, Levenaber. 's-Hert., 319-320, 298; dez., Studenten 
's·Hert., 18; A. F. O. van Sasse van Ysselt, Een patrioUisch Waals predikant 
(J. G. La Font), Tax., XLVI (1939),1-7; e. Veltenaar, Naamlijst predikanten 
der Waalsche kerk te Tholen, Nav., LXXXIX (1940), 122. 
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13. WILLEM ALBERT BACHIENE 

Leerdam, 23 nov. 1712 - Maastricht, 6 aug. 1783 

Verloor reeds in 1718 zijn vader, J. H . Bachiene, predikant te 
Leerdam, door de dood waarop zijn moeder, Geertruid van Kooten, 
met hem en de twee andere kinderen naar Tiel verhuisde. Na daar 
de Latijnse School onder de rector Struchtmeir gevolgd te hebben, 
begon hij in 1729 met zijn theologische studie te Utrecht, waar voor
al de hartstochtelijke verdediger van de Gereformeerde orthodoxie, 
J. van den Honert (1693-1758, NNBW, VIII, 816-817, BWPG, IV, 
232-246) zijn leermeester was. Zijn naam komt echter eerst in 1733 
in het Album Studiosorum van de Utrechtse Hogeschool voor en 
reeds op 1 september van dat jaar werd hij tot proponent bevorderd. 
Nog twee jaren moest hij werkeloos blijven, tot 25 okt. 1735 een 
beroep op hem werd uitgebracht als garnizoenspredikant te Namen 
(B.). Op 11 maart 1736 werd hij daar als zodanig bevestigd. Zijn 
verblijf in de barrière-vesting heeft echter niet lang geduurd: 11 
mei 1738 deed hij zijn intrede als predikant te Culemborg. Tijdens de 
Oostenrijkse successie-oorlog fungeerde hij van april tot november 
1748 als legerpredikant te Breda, waarna hij zijn werk te Culemborg 
weer opvatte. Na daar meer dan twintig jaren gestaan te hebben, 
ging hij in op een beroep naar Maastricht, dat 3 april 1759 (blz. 238) 
door de Staten-Generaal werd goedgekeurd. Bij Resolutie van Hun
ne Hoogmogenden dd. 22 mei 1759 (blz. 364) werd hem een paspoort 
verstrekt "tot transport van zijn bibliotheecq en meubilaire goe
deren" van Culemborg naar Maastricht. Op 10 juni 1759 werd hij in 
zijn nieuwe standplaats bevestigd en spoedig kreeg hij ook hier 
gelegenheid, het wetenschappelijk werk voort te zetten, waar hij 
zich reeds te Culemborg verschillende jaren aan had gewijd. Zijn 
geschriften hadden hem 21 aug. 1758 het lidmaatschap van de 
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem be
zorgd. 

Curatoren van de Illustre School van Maastricht besloten nl. 
18 juli 1764, met goedvinden van de commissarissen-deciseurs 
S.V.L.G. Graaf van Heiden-Hompesch (1731-1790) en P. Alstor
phius, behalve de professoren in de theologie, de wijsbegeerte, de 
welsprekendheid en het Grieks een gewoon hoogleraar in de astrono
mie en de aardrijkskunde aan te stellen en beriepen Bachiene op 
deze, waarschijnlijk te zijnen behoeve ingestelde nieuwe leerstoel. 
Op 6 nov. 1764 hield hij in het koor van de St. Janskerk zijn in
augurale rede De arctissimo astronomiae et geographiae connubio 
(Traj. ad Rhen., 1765). Tegen combinatie van het hoogleraarschap 
in meer "profane" vakken met het predikambt bestond ook in zijn 
geval geen bezwaar. 
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Buiten zijn geregelde pastorale en professorale arbeid werden aan 
Bachiene nog andere werkzaamheden opgedragen. Zo moest hij 
9 maart 1766 op bevel van de Brabantse leden van de Magistraat 
met zijn ambtgenoot J. van Dyk (1718-1798) in de St. Mathijskerk 
preken ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem Vals erf
stadhouder en kapitein-generaal en -admiraal van de Unie, en toen 
deze in juni 1771 Maastricht met een bezoek vereerde, werd hij in 
het Gouvernement namens de classis door Bachiene toegesproken. 
Aan Bachiene viel ook het voorrecht toe, 5 nov. 1780 het nieuwe or
gel in de gerestaureerde St. Janskerk met een toespraak in te wijden. 

Bachiene is drie maal getrouwd. Eerst, in aug. 1737, met Engel
berta Elisabeth van Minninghen (ov. Maastricht, 7 febr. 1760), 
vervolgens, 11 dec. 1761, te Maastricht met Cornelia Duvergée en 
toen ook deze hem 23 okt. 1776 door de dood ontvallen was, op 
13 sept. 1782 te Maastricht met Clara van Ysendoorn (ged. Brielle, 
22 april 1726), weduwe van zijn collega als predikant en hoogleraar 
J. Panneboeter (ca. 1723-1781), eerder weduwe van Daniël Rolandus 
(1723-1761). Uit zijn eerste huwelijk zijn drie kinderen geboren, de 
twee volgende zijn kinderloos gebleven. Zijn zoon George Godfried 
en zijn dochter Catharina Elisabeth overleefden hem. Zijn zoon 
Jan Hendrik (gepromoveerd in de geneeskunde te Utrecht, op een 
Dissertatio physiologico-practica inauguralis de adipe humano, 
Traj. ad Rhen., 1774) vertaalde als medisch student de oratie van 
zijn vader in het Nederlands; hij oefende te Maastricht de genees
kundige praktijk uit, fungeerde in 1774 en 1777 als diaken van de 
Hervormde gemeente, maar is reeds 25 nov. 1778 aldaar overleden. 

In de nacht van 29 februari op 1 maart 1784 werd bij de weduwe 
van Prof. Bachiene een inbraak gepleegd, waarbij niet minder dan 
50 pond zilverwerk gestolen werd, ter waarde van omstreeks 
f.4000,-. Men heeft de dief niet kunnen achterhalen en van het 
gestolene is niets teruggevonden. 

GESCHRIFTEN: De Ohri8tlyke Synoden van Zuid-Holland, geopend en ge8loten 
door twee leer-redenen, de eene gedaan den 6den July, 1745, en de andere den 
17den July, 1750, Gorinchem, 1750; Pieter le Olercq, Ge8chiedenissen der 
Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des jaars 1714 tot ( ... ) 1751. 
Verrykt met twee nieuwe kaarten van de XVII Provinciën, getekent en met 
een ( .•. ) uitlegging opgehelderd door W. A. Bachiene, I, Amsterdam, 1753 
(niet verder verschenen); Verzameling van XII landkaarten van het Heilige 
Land, Utrecht, 1757; AardriJkskundige beschryving des JoodBchen lands, 
eertiJds Kanaan, als mede der andere daar naby gelegen landen, in de Heilige 
Schrift voorkomende_ (. _ .) Benevens op nieuw getekende en daartoe behoorende 
landkaarten, 4 dIn., 7 bdn., Utrecht, 1757-1796; dIn. 1,2 t/m In afzonderlijk 
verschenen onder de titel Heilige geographie of aardriJkskundige beschryving 
van alle de landen ( ... ) in de Heilige Schrift voorkomende, 3 dIn., Utrecht, 
1758-1768; J. Hübner, Kort begrip der oude en nieuwe staatkundige geographie 
( ... ), met nieuwe aanteekeningen vermeerderd door W. A. Bachiene, Amster-
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dam, 1758; Kerkelyke geographie der Vereenigde Nederlanden, in zich behel
zende eene beschryvinge van den 8eaat der Synoden, Kla88en en Gemeenten der 
Hervormde Kerke, in Qn8 Vaderland ( ... ) benevena daartoe behoorende land
kaarten, 4 dIn., 2 bdn., Amsterdam, 1768-1773; Oratio inauguraliB de arctiB
Bimo aatronomiae et geographiae connubio, et aubBidiiB, quae aatronomia geo
graphiae aDert, ad ejua progres8Um, Trajecti ad Rhenum, 1765; Beschryving 
der V ereenigde Nederlanden. De welke gevonden word in het werk van A. F. 
BÜ8ching (Neue Erdbeschreibung), en uitmaakt het vierde deel van dat werk, 
5 dIn., Amsterdam, 1773-1779; dit boek verscheen opnieuw onder de titel 
Vaderlandache geographie, of nieuwe tegenwoordige 8taat en hedendaag8che 
hiBtorie der Nederlanden, 5 dIn., 6 bdn., Amsterdam, 1791; Nieuwe kerkelij'ke 
geographiBche zak- en reiBatlaa der Vereenigde Nederlanden ala mede der 
landen der Generaliteit, Amsterdam, 1780; Beknopte beschryving nevena eene 
naauwkeurig afgeutte kaart der 008tenrykBche Nederlanden. ( ... ) Nooit voor 
dezen gedrukt, doch thana, met eenige veranderingen (door den tyd noodzakelij'k 
geworden) uitgegeeven, Amsterdam, 1785; Atlaa (door E. Bowen) tot opheldering 
der hedendaagache hiBtorie beschreeven door een gezelachap mannen in Engeland ; 
overgezien en verbeterd door W. A. Bachiene ( ... ) en gegraveerd door J. van 
Jagen, Amsterdam, 1785. 

LITTERATUUR: ABW, I1, 10--11; NNBW, IV, 70--71; BWPG, I, 277-281; 
Alg. Ned. Familieblad, XVI (1903), 99-108; Boekzaal, LXXXVIII (juli 
1759), 785, IC (aug. 1764), 231-232, (nov. 1764), 652-653, CII (maart 1766), 
324, CXIII (juni 1771), 720--721, CXXXIX (aug. 1783), 214-215, (nov. 
1783), 598-602; Gedenkboek, 323-325; J. Creket, Liefdea uytboezemingen op 
de beroepinge, overkomat en intrede van W. A. Bachiene tot Herder en Leeraar 
in de Gemeynte van Maaatricht, in den heyligen dienat bevestigd op den 10 
Juny 1759, Maastricht, 1759 (Heynen, 1947, blz. 115, nr. 420); J. de Jongh, 
Adr. zn., In honorem admodum venerandi, eruditiBBimi et pietate conapicui 
viri Wilhelmi Alberti Bachiene, Boekzaal, LXXXVIII (juli 1759), 785; J. 
Eversen, Kroniek der 8tad Maaatricht ( ... ) door PhilippuB van Gulpen Maas
gouw, XI (1888-1889), 127. - In de genealogie-Bachiene, Ned. Patr., VI 
(1915) komt de predikant-hoogleraar W. A. Bachiene niet voor. 

14. JOHANNES VAN DYK 

Ged. 's-Gravenhage, 22 maart 1718 - ov. aldaar 6 okt. 1798 

Werd 19 maart 1743 als student in de theologie te Leiden inge
schreven en in 1746 als proponent onder de classis van 's-Gravenhage 
toegelaten. Een predikantsplaats was voorlopig nog niet voor hem 
weggelegd. Eerst 28 mei 1749 deed hij zijn intrede als garnizoens
predikant te Namen (B.), waar hij meer dan acht jaren werkzaam 
zou blijven. Zijn beroeping naar Maastricht als opvolger van W. van 
Neck (1699-1774), die het predikambt neer had gelegd, werd 
13 juli 1757 (blz. 474) door de Staten-Generaal goedgekeurd. Op 
4 sept. 1757 nam hij afscheid van zijn Naamse gemeente om 25 sept. 
d.a.v. in zijn nieuwe standplaats bevestigd te worden. 

Curatoren van de Illustre School benoemden Van Dyk 10 aug. 
1764 op aanbeveling van de commissarissen-deciseurs van Hunne 
Hoogmogenden, S.V.L.G. Graaf van Heiden-Hompesch (1731-1790) 

54 



DE ILLUSTRE SCHOOL TE MAASTRICHT EN HAAR HOOGLERAREN 1683-1794 55 

en P. Alstorphius, tot hoogleraar in de theologie, ook in deze functie 
als opvolger van W. van Neck, die op zijn verzoek salvo honore et 
emolumentis ontslagen was, maar eerst 12 juli 1765 hield hij in het 
koor van de St. Janskerk zijn inaugurale rede, De causis praecipuis ... 
(Hagae Comitis, 1765). 

Op bevel van de Brabantse leden van de magistraat preekte Van 
Dyk te zamen met zijn ambtgenoot W. A. Bachiene (1712-1783) op 
9 maart 1766 in de St. Mathijskerk ter gelegenheid van de inhuldi
ging van Willem Vals erfstadhouder en kapitein-generaal en 
admiraal-generaal van de Unie. De Oranje-liefde schijnt echter 
Van Dyk ook persoonlijk niet vreemd te zijn geweest. Toen Willem V 
in juli 1766 een bezoek bracht aan Den Bosch, mocht hij de stad
houder een puntdicht van zijn maaksel ter hand stellen, luidend 
als volgt: 

"Als men verwondring ziet ten hoogste toppe stygen, 
Geeft zy den stommen spraak, doet Demosthenen zwygen; 
Wie twijfeld, hoor de taal des volks, uit al den drom. 
Hoor! Hoor! hoe zy die 't heil van N eêrland minst beseffen, 
Het beste in harten taal Oranjes lof verheffen. 
Dus spreken stommen, en welspreekentheid word stom." 

Het volgend jaar hield hij te Maastricht weer een feestpredikatie 
ter gelegenheid van "de blyde inkomst van Z. Doorl. Hoogheid en 
deszelfs gemalin in 's-Gravenhage". Bij het bezoek van het stad
houderlijk paar aan Maastricht op 10 juni 1771 moest hij echter 
aan ds. Bachiene als oudere de eer laten om tijdens de ontvangst 
op het Gouvernement namens de classis het woord te voeren. 

De gezondheid van Van Dyk was overigens in het afgelopen jaar 
ernstig achteruitgegaan. In de vergadering van de kerkeraad van 
28 dec. 1770 (Hand., XI, 357) deelde hij mede, ontslag als predikant 
te willen vragen "wegens langdurige demigraine, verswakking van 
geheuge, gedurige duijselingen en flauwtens", en hij verzocht te 
dien einde een attestatie. Op 21 jan. 1771 (blz. 42) namen de 
Staten-Generaal kennis van zijn ontslagaanvrage, waarin hij er nog 
eens de nadruk op legde, dat zijn "infirmiteiten" met de dag toe
namen. Het vereiste advies van de Brabantse magistraat was 4 
febr. 1771 (blz. ' 66) bij Hunne Hoogmogenden binnen, waarna 
zoals gebruikelijk de aanvrage naar een commissie werd verwezen. 
Op 3 april 1771 (blz. 197) diende Van Dyk een nader request in, 
waarin hij mededeelde ook als hoogleraar ontslag te willen nemen, 
maar er tevens op wees, dat hij in deze functie geen salaris had ge
noten. Eerst twee maanden later, 6 juni 1771 (blz. 381) werd hem 
bij Resolutie van de Staten-Generaal het gevraagde ontslag uit zijn 
dubbele functie verleend, met behoud van zijn tractement als 
predikant en salvo ministerii honore. Hij moest echter als predikant 
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in dienst blijven tot zijn opvolger aanwezig zou zijn; deze eis werd 
door de kerkeraad 14 juni 1771 (Hand., XI, 367) bevestigd. Een 
deel van zijn boeken liet hij publiek verkopen, maar hij bleef te 
Maastricht wonen en 7 juni 1776 genoot hij als emeritus nog het 
voorrecht, de stadhouder en zijn gemalin bij een tweede bezoek 
aan Maastricht te mogen toespreken. 

Geen wonder, dat Van Dyk zich geroepen voelde, bij de viering 
van het herstel van het stadhouderschap, die op de eerstvolgende 
verjaardag van Willem V (8 maart 1788) te Maastricht plaats vond, 
de tekst te leveren voor de gezangen, welke bij die gelegenheid te 
Maastricht "op de muziek van de beste componisten" werden uitge
voerd. Het blijkt niet, of hij de "voorgenomene opwekkende aan
spraak aan de Nederduitsche Hervormde gemeente" op die dag ook 
heeft kunnen houden. 

Van Dyk heeft zich later op de buitenplaats Middendorp onder 
Voorburg (Z.H.) gevestigd, maar in 1794 verhuisde hij naar zijn 
geboorteplaats 's-Gravenhage, waar hij ook is overleden. 

Van Dyk is twee maal getrouwd, in 1747 met Anna Maria van 
Kervel (begr. Maastricht, 31 okt. 1781), in 1784 met Anna Adriana 
Verschuringh. Van de tien kinderen, die zijn eerste vrouw hem had 
geschonken, zijn er vier te Maastricht gedoopt: Geertruyd 5 febr. 
1758, Alexander 25 nov. 1759, Sara 19 juli 1761 en Willem 15 dec. 
1762. Hun verdere levensloop is niet meer te volgen. Een oudere 
dochter, Louise Catharina (Namen, 25 okt. 1754 - Maastricht, 23 
febr. 1826) trouwde 9 mei 1779 te Maastricht met mr. Godard van 
Slype (Maastricht, 20 april 1752 - 27 maart 1799). Bij het ontslag 
van Van Dyk als predikant en hoogleraar in 1771 waren volgens zijn 
eigen getuigenis nog negen van zijn kinderen in leven. 

GESCHRIFTEN: Gedicht aan den Wel eerwaarden en Zeer geleerden H eere, den 
H eere H enr. Voskuil.. als zyn Wel eerwaarde tot Leeraar , in de Hervormde 
Gemeente te Maastricht, wiert ingezegent, op den 30 van Wintermaandt 1759, 
Maastricht, 1759 (Heynen, 1947, blz. 115, nr. 419); De cauaia praecipuia, 
propter quaa Judaei, post captivitatem Babilonicam, ita abhorreant ab idolo
latria, cui olim tam addicti fuerant, Hagae Oomitia, 1765; een "Schets" van 
deze oratie is afgedrukt in Boekzaal, CII (febr. 1766), 184-195; Gezang aan 
Willem den I. Bij gelegenheid van het gelukkig tydatip der meerderiarigheid 
van Zyne Doorl. Hoogh. Willem den V. Den 8 maart 1766 (vertaald uit het 
Frans van "De Heer van Hogendorp"), Boekzaal, CIII (aug. 1766), 248-249; 
Kunst-oDer aan Z.E. Hobbe Baron van Aylva. Vreugde en Lie/de Tonen, 
toegezongen den doorlugtigsten vorst en heer, Willem de Vijfde. Door Gods 
genade Prinse mitsgaders Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde 
Nederlanden. Als zijne Hoogheit deszelfs heuglijk iaar, en met Neerland het 
aanmerklijk heil feest, zijner aanvaarding der er/stadhouderlijke Regering 
vierde op den agtste Maart des iaars MDOOLXVI, Maastricht, 1766 (Heynen, 
1947, blz. 126, nr. 468); Aan den Wel Eerwaarden en zeer geleerden Heer, 
den Heer Joannea Panneboeter, als zijn wel eerwaarde tot leeraar in de her-
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vormde gemeente te Maastricht wiercl ingezegend op den negende Maart 
MDCCLXVI, Maastricht, 1766 (Heynen, 1947, blz. 127, nr. 474); Euphemia 
of de triomf van den Godsdienst. Tooneeldieht (Vert. uit het Frans van Fr. Th. 
de Baculand d'Arnaud), Maastricht, 1769; De Klaagliederen van Jeremia, 
vertaald na het Franseh van den Heer d'Arnaud (Les Lamentations de Jéremie, 
Paris, 1752), Maastricht, 1770 (Heynen, 1947, blz. 133, nr. 508); Op de 
beeltenis van Zijne Majestyt Frederik de Derde Koning van Pruischen, etc. 
etc. etc., zesregelig vers z.p.e.j., ca. 1770 (Heynen, 1947, blz. 133, nr. 509); 
Aan den Wel-ed. Gestr. Heere, Mijnen Heere en Neve, mr. J. H. van Slijpe. 
Als zijn Wel-Ed. Gestr. tot Burgermeester der stad Maastricht verkooren was, 
den 20 Oet. 1772, Maastricht, 1772 (Heynen, 1947, blz. 136, nr. 528); Op 
de doodt van Z ijne Exellentie (sic!), den Hoog Wel geb. Here Hobbe, Baron 
van Aylva, Here van lVaardenburg, Heeren en Neerijnen, Oudste Generaal 
van de Infantery, Colond van een regiment te voet, in dienst van den Staat 
der Vereenigde Nederlanden, Gecommiteerde ter vergadering van Friesland; 
Gouverneur van Maastricht en Onde/'horige Sterlctens etc. etc. etc., overleden 
te Maastricht den 15 van Wintermaand des Jaars M DCCLXXII, Maastricht, 
1772 (Heynen, 1947, blz. 136, nr. 527); De Rampzalige Gelieven, of De Graaf 
'van Comminge. Tooneeldicht (Vert. van d'Arnaud, Les amans malheureux, 
ou le Comte de Comminge, Paris, 1764), Maastricht, 1773 (Heynen, 1947, 
blz. 137, nr. 531); BegroetinrT aan zijne doorluchte Hoogheid Willem den 
Vijfden, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder, Kapitein en Admiraal 
Generaal, der Vereenigde Nederlanden; etc. etc. etc. By deszelfs Blyde Inkomste 
te Maastricht; met deszelfs Kooninklijke Gemalinne Sophia, Frederica, Wil
helmina. Op den 7 Junius MDCCLXXVI, Maastricht, 1776 (Heynen, 1947, 
blz. 149, nr. 596); '1'er gouden Bruilofte van den Wel-Ed. Gestr. Heere Mr. 
Hendrik Aemilius van Panhuys, Oud Commissaris Instructeur, mitsgaders 
Oud Secretaris van 't Hoog Gerecht etc. etc. etc. der Stadt Maastricht; en de 
Wel-Ed. Vrouwe Josina Aemilia Chatvelt. Gevierd binnen Maastricht den 24 
October MDCCLXXIX, Maastricht, 1779 (Heynen, 1947, blz. 159, nr. 647); 
Gezangen voor het Groot Musyk, gegeeven by gelegenheid van de ( ... ) bevrijding 
en omwending in Nederland op den 12 Sept. 1787; en der heuchlyke ve/'jaaring 
van Z.D.H. Willem V op den 8 Maart 1788. Door de Nederduitsehe Hervormde 
Gemeente in de St. Janskerk te Maastricht, naar het musyk der beste Compo
nisten in vaerssen gebragt, Maastricht, :/:.j. (Heynen, 1948, blz. 15, nr. 854); 
Voorgenome opwekkende aanspraak aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente, 
tot het groot en plegtig Choor-Musyk, gegeeven, ter heuglyke Nagedagtenisse 
der gezegende omwending van zaken in ons Gemenebest, 8 Maart 1788, Maas
tricht, z.j., (Heynen, 1948, blz. 25, nr. 857); Kort begrip der leerstukken en 
gebruiklijkheden der Roomsche Kerk, uit het Engelseh door D. de Beaufort, 
's-Gravenhage, 1790. 

LITTERATUUR: NNBW, VIII, 452-453; BWPG, Il, 680-681; Boekzaal, IC 
(aug. 1764), 231-232, (nov. 1764), 652-653, cr (juli 1765), 89, CII (febr. 
1766), 184-195, (maart 1766), 324, crIl (juli 1766), 99-100, (aug. 1766), 
248-249, CVI (nov. 1767), 633, CXII (okt. 1770), 474-483, CLXVII (nov. 
1798), 635-636; Gedenkboek, 81, 144, 153-154, 156-158, 168; Catalogus van 
eene verzameling van Godgeleerde en eenige andere boeken, uitmakende een 
gedeelte der Bibliotheecq van den Hoog Eerw. en Hooggeleerde Heer J. van Dyk, 
S.S. Theologiae Professor en Emeritus Predikant alhier. Waar agter volgt een 
Aanhangzel van gemengde boeken. Welke verkogt zullen worden ten httize van 
den Heere voornoemd op Dynsdag den 1 October 1771 en volgende dagen. 
's morgens ten 9 en 's namiddags ten 2 uren, Maastricht, 1771 (Heynen. 
1947, blz. 135, nr. 520); Ned. Patr., XIV (1924), 288. 
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15. JOHANNES PANNEBOETER 

Fijnaart (N.B.), 1725 - Maastricht, 13 aug. 1781 

Werd 15 sept. 1747 onder opgave van een leeftijd van 18 jaar te 
Leiden als student in de theologie ingeschreven. Na tot proponent te 
zijn bevorderd, deed hij in 1747 zijn intrede als predikant te Neder
hemert (Gld.). In 1760 kwam hij naar Streefkerk (Z.H .), waar hij 
ruim vijf jaren in functie bleef. Op 22 nov. 1765 (blz. 694) werd zijn 
beroeping naar Maastricht door de Staten-Generaal goedgekeurd 
en 9 maart 1766 werd hij daar bevestigd. Zijn salaris bedroeg voor
lopig slechts f. 800,-, maar op zijn verzoek van 26 april 1766 om 
het volle predikantstractement ten bedrage van f. 1300,- te mogen 
ontvangen, nu zijn voorganger H. W. de la Rive (em. 1765) 22 april 
1766 overleden was, werd door Hunne Hoogmogenden 10 juli 1766 
(blz. 404) gunstig beschikt. 

Te Maastricht genoot Panneboeter 10 juni 1771 de eer, de stad
houder Willem V en zijn gevolg namens de Hervormde kerkeraad 
op het Gouvernement te mogen toespreken. In hetzelfde jaar 1771 
volgde hij op de leerstoel van de theologie J. van Dyk (1718-1798) 
op, aan wie om gezondheidsredenen emeritaat was verleend. Op 
31 maart 1772 hield hij in het koor van de St. Janskerk een inaugura
le rede De praecipuis, maxime externis causis exigui tructus sub 
publico Evangelii ministerio (gedrukt 1). 

Slechts acht jaren is Panneboeter als hoogleraar in functie ge
bleven. Op 22 sept. 1780 (blz . 730) namen de Staten-Generaal 
kennis van zijn verzoek om ontslag als predikant, salvo ministerii 
honore et stipendio, aangezien hij door "benaauwde Borst, opene en 
zeer pynlyke Beenen, gezette Phistel aan het linkerbeen seedert meer 
dan agtien maanden" niet meer in staat was, het heilig dienstwerk 
waar te nemen. Ook het onderwijs aan de Illustre School had hij 
moeten staken. Hunne Hoogmogenden verleenden hem bij Resolutie 
van 26 jan. 1781 (blz. 94) het gevraagde ontslag en waren wel bereid, 
hem de honor ministerii te laten; zelfs droegen zij hem op, als pre
dikant te blijven fungeren of de dienst te laten waarnemen tot zijn 
opvolger bevestigd zou zijn. Zij hadden echter bezwaar, hem zijn 
volledig salaris te blijven uitbetalen: er waren bij de Gereformeerde 
gemeente van Maastricht al twee emeriti-predikanten, die hun 
tractement van f. 1300,- integraal behouden hadden (J. v. Dyk, 
em. 1771, ov. 1798 en M.A. de Jongh, em. 1778, ov. 1791). Voor 
Panneboeter kon er niet meer dan f. 900,- per jaar overschieten. 
Bij de dood van een van de emeriti zou hij verder levenslang op de 
volle som van f. 1300,- mogen rekenen. 

Lang heeft Panneboeter van zijn bescheiden pensioen niet kun
nen genieten; binnen zeven maanden na zijn ontslag is hij overleden. 
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Tot zijn opvolger was intussen beroepen Cbr. de Groot Stiffry (1746-
1829), tot dan predikant te Zwammerdam (Z.H.), die 8 juli 1781, 
vijf weken vóór Panneboeters dood, te Maastricht werd bevestigd. 

Panneboetcr was in eerste huwelijk getrouwd met Josina Clara 
Maria Faassen (ov. vóór 1765). Hun zoon, mr. Pieter (Nederhemert, 
21 mei 1752 -Alkmaar 1802), 12 sept. 1768 aan de Leidse Hogeschool 
ingeschreven, "annos academicos habens", promoveerde daar 10 
juni 1772 in de rechtsgeleerdheid op een Dissertatio juridica in
auguralis Ad Leg. 8 !J. Dig. de transactionibus (Lugd. Bat., 1772) en 
heeft waarschijnlijk de rechtskundige praktijk uitgeoefend te Alk
maar, waar hij ongehuwd is overleden. Een tweede zoon, Gerrit 
Isaac (Nederhemert, 2 jan. 1756 - Gent, 9 okt. 1793), majoor in het 
regiment-de Schepper, trouwde te Deventer 8 febr. 1789 met 
Wobina Gerarda Wildrik (Hattem, 7 april 1760 - Deventer, 13 juni 
1829); de drie kinderen uit dit huwelijk zijn alle ongehuwd gebleven. 

Panneboeters dochter Balida Gerarda (Nederhemert, 10 nov. 
1750 - Maastricht, 1 maart 1816) trouwde te Maastricht 17 maart 
1774 (of, volgens haar eigen aantekening: 3 april 1775) met Theo
philus Carolus Essers (Maastricht, 23 april 1749 - 3 juli 1820), 
praeceptor, later (1780) rector aan de Latijnse School en (1793) hoog
leraar in de welsprekendheid en het Grieks aan de Illustre School; 
de tien kinderen uit dit huwelijk zullen bij het levensbericht van Th. 
C. Essers worden genoemd. - Een andere dochter van Prof. Panne
boeter, ClaraCornelia (Nederhemert, ~1 jan. 1758-Dordrecht 29 jan. 
1833), trouwde te Maastricht 17 juli 1778 met Arnold Rouffaer, die als 
ouderling en kerkvoogd in de Hervormde gemeente een belangrijke 
plaats innam. Uit dit huwelijk zijn te Maastricht elf kinderen geboren. 

Voor de tweede maal trouwde Panneboeter, te Brielle, 29 sept. 
1765, met Clara van Y sendoorn (ged. Brielle, 22 april 1726). Zij 
was reeds weduwe van Daniël Rolandus (Dordrecht, 15 nov. 
1723 - Brielle, 17 okt. 1761), met wie zij 23 juli 1749 te Brielle 
getrouwd was, en 29 sept. 1782 zou zij voor de derde maal in het 
huwelijk treden, met Prof. W. A. Bachiene (1712- 1783), wiens derde 
echtgenote zij werd. In 1778 fungeerde zij als "regerende moeder" 
van het Gereformeerd Weeshuis te Maastricht. Kinderen heeft zij 
haar echtgenoten niet geschonken. 

GESCHRIFT: Orat'io inauguralis de praecipuis, maxime externis causis exigui 
fructus sub publico Evangelii ministerio (gedrukt ?). 

LITTERATUUR: ABW, XV, 80-81; Alg. Ned. Familieblad, XVI (1903), 
99-108; Ned. L., XXXV (1917), 222-223, 255, 287-288, Boekzaal, CXIII 
(juni 1771), 720-721, CXV (april 1772), 485, CXXXIV (febr. 1781), 186-187, 
(maart 1781),302-304, CXXXV (juli 1781), 110, (ang. 1781), 249; Gedenk
boek, 144, 325; Molhuysen, Bronnen, VI (1923), 87*; J. Philippens, Li}st 
der regenten en moedel's van het Gereformeerd Weeshuis te Maastricht, Maas
gouw, XXXIII (1918), 42-44. 
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16. JOANNES BERNARDUS VRYTHOFF 

Maastricht, 12 juli 1724 - 15 april 1793 

Werd 4 okt. 1743 als "Mosa-Trajectinus" aan de Leidse Hoge
school ingeschreven en promoveerde daar 20 okt. 1747 tot doctor in 
de geneeskunde. Zijn Specimen inaugurale medicum de dY8enteria 
(Lugd. Bat., 1747), groot 38 blz. tekst en 5 stellingen, droeg hij op 
aan de Maastrichtenaar dr. Thomas Schwencke (1694-1768, ABW, 
XVII, 575-576), "anatomiae et chirurgiae professor" en lid van de 
regering van 's-Gravenhage. Na zijn promotie vestigde hij zich als 
geneesheer in zijn geboorteplaats, waar hem ook de leiding van de 
geneeskundige verzorging van het Staatse garnizoen werd opge
dragen. Als lid van de kleine Protestantse minderheid in de Bra
bantse gemeenschap werd hij spoedig tot aanzienlijke ambten in 
het stadsbestuur geroepen. Zeven malen fungeerde hij als schepen, 
vier malen als gezworen raad. Ook was hij leenman in het Leenhof 
van Valkenburg. Hij behoorde tot de stadhouderlijke partij . 

In 1772 volgde hij Adr. Pélerin (1698-1771) als hoogleraar in de 
ontleed- en geneeskunde op. De opheffing van de Illustre School 
heeft hij niet meer beleefd. Zijn bibliotheek is in 1804 in zijn huis 
in de Wolf straat publiek verkocht. 

Vrythoff is 18 april 1768 te Gulpen gehuwd met Jacqueline 
Hermanna Eleonora Hesselt van Dinter (Maastricht, 25 aug. 
1738- Gulpen, 7 dec. 1804). In 1785 trad zij op als "regerend moeder" 
van het Gereformeerd Weeshuis. Uit het huwelijk Vrythoff-Hesselt 
van Dinter zijn te Maastricht vijf kinderen geboren en in de Her
vormde kerk gedoopt : Bernard Johan 12 juli 1769, Aleid Johanna 
Margaretha 26 aug. 1770 (begr. Maastricht 28 nov. 1772), Con
stantia Wilhelmina 4 maart 1772, Jacqelina Theodora 29 aug. 1773 
en Leonard Bernard Adriaan 27 nov. 1776. 

De oudste zoon, mr. Bernard Johan Vrythoff (ov. Dordrecht, 
8 jan. 1848) moet rechten gestudeerd hebben , daar hij in verschil
lende rechterlijke betrekkingen werkzaam is geweest, maar staat 
aan geen der Hogescholen van de Republiek in het Album Studio-
80rum ingeschreven. Hij trouwde te Dordrecht, 28 april 1795, 
met Henriëtte Wilhelmina van den Santheuvel (Dordrecht, 18 
febr . 1769 -12 nov. 1849). Twee zonen uit dit huwelijk komen hier
onder ter sprake. 

Bij besluit van de Souvereine Vorst van 10 maart 1814, nr. 47 
werd mr. B. J. Vrythoff toegevoegd aan de commissarissen voor de 
voormalige Generaliteitslanden die geen deel uitmaakten van het 
Departement van de Monden van de Rijn: Jhr. Chr. Bangeman 
Huygens ('s-Hertogenbosch, 4 nov. 1772 - Maastricht, 29 maart 
1857), later zijn zwager, en J. B. Baron Van Hugenpoth tot den 
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Berenclauw (1776-1850) , die als zodanig bij Besluit van 24 jan. 
1814, nr. 7, benoemd waren. De commissarissen namen 5 mei 
1814 uit naam van de Souvereine Vorst bezit van de stad Maas
tricht. Van het vroegere tweeherig bestuur werd niet meer gespro
ken; de wereldlijke heerschappij van de bisschoppen van Luik was 
trouwens ten einde. 

Constantia Wilhelmina Vrythoff (ov. Maastricht, 9 april 1858) is 
als weduwe van Willem Mattheus van den Santheuvel (ov. Dor
drecht, 14 nov. 1807) 16 febr. 1815 te Maastricht in het huwelijk 
getreden met de juist genoemde Jhr. Christiaan Diederik Emerens 
Johan Bangeman Huygens, weduwnaar van Elise Marguerite 
Gravin de Danneskjold Loewendahl (Versailles, 18 mei 1777 - Parijs, 
11 okt. 1812). 

De jongste zoon van Prof. Vrythoff, Jhr. Leonard Bernard Adri
aan (ov. Maastricht, 2 okt. 1861 , NNBW, IX, 1261-1:!62) behoorde 
in 1801 tot de oprichters van een "Société d 'agriculture" in het 
toenmalige Département de la Meuse-Inférieure, commandeerde in 
april 1814 als vaandrig een compagnie vrijwilligers in Nederlandse 
dienst en bekleedde later belangrijke functies in de inspectie van de 
belastingen, eerst in het Zuidelijk deel van het Koninkrijk der 
Nederlanden, later in Nederlands Limburg. In de Hervormde ge
meente van Maastricht trad hij drie maal als ouderling op (1825, 
1827, 1829). Hij is 8 nov. 1801 te Maastricht gehuwd met zijn nicht 
Isabella Wilhelmina Hesselt van Dinter (Maastricht, 5 nov. 1782-7 
mei 1860). Hun kinderen waren: Caroline Adelaide (Bemelen, Lb., 
12 sept. 1802 - Maastricht, 8 sept. 1835) en Jan Bernard Henri 
(Maastricht, 18 mei 1811 - doodgeschoten Gulpen, 31 aug. 1834). 

Bij K. B. van 28 nov. 1840, nr. 10 (na de dood van zijn twee kinde
ren) is Leonard Bernard Adriaan Vrythoff verheven in de Neder
landse adel. Op zijn verzoek is vervolgens bij K. B. van 2 aug. 1841, 
nr. 21, toegestaan, dat zijn adeldom bij zijn overlijden terstond zou 
overgaan op de twee zoons van zijn broer mr. Bernard Johan 
Vrythoff: Jean Jacques (Dordrecht, 30 dec. 1795 - 15 nov. 1871), 
gehuwd, Dordrecht 21 nov. 1821 met Cornelia Johanna Hermanna 
Karsseboom (Dordrecht, 27 maart 1800 - 5 febr. 1847), en mr. 
Willem Adriaan (Gulpen, 13 nov. 1801 - Meerssen, 22 jan. 1871), 
gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid te Leiden op een Specimen 
inaugurale exhibens aliquot quaestiones juridicas (Lugd. Bat., 1823) 
en gehuwd te Meerssen, 21 juli 1832 met Alexandrina Isaäce Marie 
Emilie van der Houven (Maastricht, 7 mei 1810 - Meerssen, 21 
maart 1883). 

Het geadelde geslacht Vrythoff is in mannelijke lijn in 1924 
uitgestorven. 
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GESCHRIFT: Specimen inaugurale medicum de dy8enteria (Lugd. Bat., 1747). 

LITTERATUUR: Ned. Adelsboek, XVI (1918), 261-265; M. A. van Rhede van 
der Kloot en R. N. G. M. Bär, Genealogische Kwartier8taten van Nederlandache 
geslachten, 1887-1892, 's.Gravenhage, 1892, 129; Gedenkboek, 120, 316 ; 
Spiertz, 79; E. M. Th. W. Nuyens, De 8taatkundige geschiedenis der Provincie 
Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839, diss. Nijmegen, 
Ma.a.stricht, 1956,26, 31, 46, 49, 151, 152; L. Roppe, G. W. A. Panhuysen 
en E. M. Nuyens, De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commis
saris8en van het Directoire exécutif in het Departement van de Nedermaas, 
1797-1800, Ma.a.stricht, 1956,242; Baron von Geusa.u, Le aiège de Maeatricht 
en 1814, Publ., XXXVI (1900), 231-322; J. Philippens, Lij8t der regenten 
en moeder8 van het Gereformeerd Weeshuis te Maastricht, Ma.a.sgouw, XXXIII 
(1918), 42-44; Oatalogue d'une belle collection de livres ( ... ) Vente chez 
VrythoO Rue du Loup, 1804 (Heynen, 1948, blz. 82, nr. 1187). 

17. JEAN MARC ROUX 

Plaats en datum van geboorte onbekend -ov. Maastricht, 29 okt. 1805 

Trad omstreeks 1761 te 's-Gravenhage in functie als opvoeder van 
Willem van der Duyn, later Heer van 's-Gravenmoer en Maasdam 
(1750-1813, NNBW, IV, 544), die de vader zou worden van de man 
van het driemanschap van 1813 (Actes, 17 okt. 1773, IV, 43) en 
heeft zich waarschijnlijk daarna op het predikambt voorbereid. 
In geen van de Alba Studiosorum van de Hogescholen der Republiek 
komt echter zijn naam voor. Waarschijnlijk is hij in 1769 als 
"proposant" bij de Waalse kerken toegelaten (Actes, 20 juli 1769, 
111, 463). In augustus 1773 werd hij door stadhouder Willem V 
via de griffier der Staten-Generaal H. Fagel (1706-1790, NNBW, 
111, 390-391) en de Maastrichtse burgemeester G. van Slype Sr. 
voor de vervulling van een vacante predikantsplaats in de Waalse 
gemeente te Maastricht aanbevolen (Actes, 20 aug. 1773, IV, 11). 
Waarschijnlijk is deze aanbeveling noch bij het consistorie, noch 
bij de betrokkene zonder voorbehoud welkom geweest, maar, ge
geven de verhouding van kerk en staat in die dagen, was daar niet 
aan te ontkomen. Op 11 okt. 1773 werd Roux dan ook tot tweede 
predikant te Maastricht beroepen als opvolger van de kort te voren 
overleden G. Lafont (Actes, IV, 36). Hij stelde echter ondanks her
haald aandringen van het consistorie zijn komst naar Maastricht even 
zo vele malen uit en maakte bezwaar tegen betaling van de kosten 
van de classis, die zijn beroeping moest onderzoeken en bevestigen 
(Actes, 28 okt. 1773, IV, 53). Het financiële bezwaar werd ten dele 
ondervangen door de kosten mede ten laste te laten komen van de 
intussen te Maastricht als derde Waals predikant beroepen A. C. 
V01Îte (ov. 1822). 

Toen de classis in januari 1774 te Delft eindelijk bijeen was, 
bleken de papieren van Roux niet aangekomen te zijn. Hij haastte 
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zich naar Den Haag en wist nog op tijd van de betrokken autori
teiten de nodige afschriften los te krijgen, zodat het onderzoek en de 
goedkeuring van zijn beroeping voortgang konden vinden (Actes, 
25 jan. 1774, IV, 88). Op 20 maart 1774 werd hij te Maastricht als 
tweede Waals predikant geïnstalleerd. In hetzelfde jaar 1774 volgde 
hij G. Lafont (1722-1773) ook als hoogleraar op. Het professoraat 
in de wijsbegeerte werd opnieuw met het predikambt in de Waalse 
kerk verbonden. 

Op 11 juni 1784 werd Roux tot eerste predikant bevorderd. In die 
functie mocht hij 2 okt. 1788 voor stadhouder Willem V, die, op 
bezoek in de stad, door ongesteldheid verhinderd was, de zondags
dienst in de Waalse kerk bij te wonen, in het Statenhuis preken 
(Actes, V, 12). Bij een volgend bezoek van de stadhouder en de 
erfprins, de latere koning Willem I, van 15 tot 22 mei 1791, viel 
Roux de taak toe, de vorstelijke personen uit naam van het Waalse 
consistorie in het Gouvernement toe te spreken. (Actes, V, 51). 
Twee jaren later ging hij aan de gouverneur, Prins Frederik van 
Hessen-Cassel (1747-1837, NNBW, I, 1096) en diens vrouw de 
gelukwensen van het consistorie aanbieden met de opheffing van 
het beleg van de stad door de Fransen (Actes, 8 maart 1793, V, 61). 
In juli van dat jaar werd hij door het consistorie afgevaardigd om te 
Vaals bij de verkiezing van een nieuwe predikant te presideren 
(Actes, 11 juli 1793, V, 65). 

De moeilijkheden begonnen met de dreiging van een tweede beleg 
door de Fransen. In de consistorievergadering van 11 juli 1794 
(Actes, V, 72) werd geconstateerd, dat de predikant-hoogleraar 
C. G. Payen, die begin mei als afgevaardigde naar de synode naar 
Kampen was vertrokken, nog steeds niet op zijn standplaats was 
teruggekeerd. Tot overmaat van ramp verzochten de twee andere 
predikanten, Roux en J. P. Ph. Delo (ov. 1807) enige tijd verlof om 
hun vrouwen en kinderen in veiligheid te kunnen brengen, "avec la 
fuite presque générale des mem bres du troupeau". Zij verzekerden 
echter, zo gauw mogelijk te zullen terugkeren en rekenden ook op 
een spoedige terugkeer van Payen. Het consistorie stond het ver
zoek toe, maar de Brabantse magistraat weigerde zijn goedkeuring 
daarop te geven (Actes, V, 73), zodat het consistorie 28 aug. 1794 
(Actes, V, 74) zich gedwongen zag, zijn besluit van 11 juli te her
roepen. Eerst bij Resolutie van de Staten-Generaal dd. 2 sept. 
1794 (blz. 803), bevestigd door een besJuit van de commissarissen
deciseurs van 19 sept. d .a .v., kregen de twee predikanten verlof, 
nog enige tijd weg te blijven. 

Op 4 november 1794 heeft de vesting Maastricht voor de Fransen 
onder J. B. Kléber (1753-1800) gecapituleerd. Van de Waalse 
predikanten was Payen reeds vóór de aanvang van het beleg in de 
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stad teruggekeerd. Roux kreeg 18 febr . 1795 (blz. 179) van de 
Staten-Generaal verlof om zijn post onder de Franse bezetting weer 
in te nemen. Op 20 april nam hij weer aan de consistorievergadering 
deel (Actes, V, 82). Delo verscheen eerst 7 mei 1796, maar vertrok 
reeds 28 juli naar Holland om, nu de salarissen van de Waalse 
predikanten niet meer werden uitbetaald, op andere wijze voor het 
levensonderhoud van vrouwen kinderen te gaan zorgen. Hij kwam 
pas in mei 1798 terug. Toen Payen na de overgave aan de Fransen 
de stad tezamen met het Hollandse garnizoen had verlaten en 
kort daarna op zijn verzoek ontslag had gekregen, bleef Roux dus 
als enige Waalse predikant te Maastricht over. De kerk aan de 
Pieterstraat was intussen door de Franse bezetters als magazijn in 
gebruik genomen; in de Lutherse kerk aan de Hondstraat kreeg de 
Waalse gemeente gastvrijheid voor haar diensten (Actes , 20 april 
1795, V, 83). 

Het behoeft niet te verwonderen, dat het consistorie 10 mei 1796, 
kort na de eerste terugkeer van Delo, een uiterst loffelijk getuig
schrift aan Roux uitreikte (Actes , V, 91). Sinds 16 maanden had 
hij geen salaris genoten, maar desondanks had hij als enig overge
bleven predikant onschatbare diensten aan de gemeente bewezen. 
Het stuk werd door een groot aantal gemeenteleden mede onder
tekend. 

Tot zijn dood is Roux als eerste predikant voor de belangen van de 
Waalse gemeente bij de Franse overheid opgekomen. Het professo
raat aan de Illustre School heeft hij tot de opheffing van die in
stelling vervuld, In 1797 weigerde hij, met beroep op zijn drukke 
werkzaamheden, zijn zwakke gezondheid en zijn geringe kennis van 
de Nederlandse taal, zitting te nemen in de "jury d'instruction" , 
ingesteld door het bestuur van het Département de la Meuse
Inférieure, die de leraren van de pas opgerichte "Ecole centrale" 
moest aanzoeken en benoemen. In 1805 werd hij gekozen tot voor
zitter van de consistoriale kerkeraad, waaraan het Franse bewind 
de leiding had opgedragen van alle Protestantse gemeenten in de 
departementen van de Meuse-Inférieure en de Ourthe, maar zijn 
plotselinge dood heeft hem verhinderd dit voorzitterschap uit te 
oefenen. 

Roux is in 1774 te 's-Gravenhage gehuwd met Cathérine Charlotte 
de Velay. Noch in de doopboeken van de Waalse gemeente, noch in 
die van de Nederduits-Hervormde gemeente te Maastricht komen 
kinderen van dit echtpaar voor. 

GESCHRIFTEN: Sermons pour les jeune8 Dame8 et Demoi88elle8 par M. James 
Fordiee, Doet. en théol. de l' Univer8ité de Glasgow et Pasteur d'une eongrégation 
de Londres, traduit de l'anglois, Maastricht, nouvelle édition, 1772 (vert. 
van J. Fordyce, 172a-1796, DNB, XIX, 433- 435, Sermons to young Women . 
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2 vol., London, 1765); Sermons sur l'état intermédiaire emre la mort et la 
bienheureuse résurl'ection, Amsterdam, 1803; Ned. vert., t.z.p. 1804. 

LITTERATUUR: ABW, XVI, 514; Boekzaal, CXX (april 1774), 464, CLXXXII 
(jan. 1806),79-80; Gedenkboek, 186,317; J. P. L. Spekkens, L'Ecole centrale 
du Département de la Meuse-Inférieure, Maestricht, 1798-1804, diss. Nijmegen, 
Maastricht, 1951, 56. 

18. ROELOF VAN STAPHORST 

Amsterdam, ca. 1744 - Leiden (?), 1811 

Ontving zijn academische vorming te Leiden, waar hij 12 sept. 
1763 voor de theologie werd ingeschreven en 26 maart 1765 in het 
Album amicorum van zijn medestudent Hendrik Weyland (ca. 
1742-1806, student Leiden 21 juli 1760, predikant Streefkerk, 
Z. H., 1766, Puttershoek, Z.H., 1770, Brielle, Z. H., 1771, Nijmegen, 
1772, Gouda, 1777, Utrecht, 1782) een bekende tekst van Cicero 
over de vriendschap neerschreef. In zijn Leidse jaren stond hij ook in 
briefwisseling met J eronimo de Bosch (1740-1811, NNBW, IV, 
235-239), die hem boeken, o.a. van F. Hutcheson (1694-1746), 
C. van Bynkershoek (1663-1743), J. Barbeyrac (1674-1744) en 
S. Pufendorf (1632-1694) te leen vroeg en hem uit Amsterdam te 
Leiden kwam bezoeken. 

Na als proponent te zijn toegelaten, kreeg hij in 1770 zijn eerste 
predikantsplaats te Rozendaal (Gld.). Reeds een jaar later, 9 juli 
1771, werd hij beroepen om J. van Dyk (1718-1798) als predikant te 
Maastricht op te volgen en, nadat zijn beroeping 1 aug. 1771 (blz. 
500) door de Staten-Generaal was goedgekeurd, werd hij 10 novem
ber d.a.v. in zijn nieuwe standplaats bevestigd. - In de avond
dienst van 22 december van dat jaar doopte hij in de St. Janskerk 
een Israëliet uit Berlijn, die "rabbi" Haijim Mordechai of Heiman 
Markus genoemd wordt en de namen Christiaan Paulus ontving 
(Hand., XI, 378). Van Staphorsts oudere collega W. A. Bachiene 
(1712-1783) preekte. - Toen ds. M. A. de Jongh (ov. 1791) in 1778 
met emeritaat was gegaan, verzocht Van Staphorst 2 maart 1778 
(blz. 144) de Staten-Generaal, voortaan het volledige predikants
tractement te mogen ontvangen. Het werd hem toegestaan. 

In 1779 werd aan Van Staphorst een nieuwe leerstoel, in de 
Oosterse talen, toevertrouwd. Tegelijk met hem werd H. Voskuil 
(ov. 1793) benoemd tot hoogleraar in de welsprekendheid en het 
Grieks, als opvolger van H. G. Levericksvelt (1707-1778). De 
Staten-Generaal bekrachtigden deze benoemingen op 7 febr. 1780 
(blz. 81). Een beroep als predikant naar Deventer (met een 
mogelijk uitzicht op een professoraat aan het Athenaeum aldaar) 
wees Van Staphorst in 1782 af. 
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Toch zou hij zijn leven niet te Maastricht beëindigen. Op 9 nov. 
1792 (Hand., XIII, 19) verzocht hij de kerkeraad een getuigenis 
over zijn leer en wandel gedurende zijn 21-jarige ambtsvervulling 
ter plaatse, ten einde ontslag van zijn dienst te verkrijgen. De 
kerkeraad meende dit verzoek niet te mogen weigeren en gelastte de 
scriba, aan de predikant een loffelijk getuigschrift ter hand te stel
len. Daarop kwam in de vergadering van 4 jan. 1793 (Hand., 
XIII, 27) een brief ter tafel, waarin Van Staphorst mededeelde, 
"dat het belang zyner kinderen vorderde om met de zelven naar 
Amsterdam te trekken" , dat hij al enige tijd geleden besloten had, 
ontslag te nemen en nu verzocht, hem salvis ministerii honoribus 
een behoorlijke dimissie te verlenen. Een week later, 11 jan. 1793, 
(Hand., XIII, 28) besloot de kerkeraad, de vereiste goedkeuring van 
de Staten-Generaal op dit ontslag aan te vragen. Van Staphorst 
scheen haast te willen maken: hij verzocht, als het antwoord niet 
vóór 3 februari binnen was, hem van zijn preekbeurt op die dag te 
ontslaan. Op 8 februari drong de Brabantse raad echter bij hem aan, 
in elk geval zijn dienst te blijven waarnemen tot het verlof tot 
ontslag van Hunne Hoogmogenden zou zijn aangekomen (Hand ., 
XIII, 31). De ontvangst van het antwoord uit Den Haag werd 
echter door de gebeurtenissen ernstig vertraagd ; van 24 februari 
tot 2/3 maart had Maastricht het beleg en de beschieting door de 
Franse revolutionnaire legers te doorstaan . Eerst op 22 maart kwam 
het lang verwachte antwoord volgens Resolutie van 15 febr . 1793 
(blz. 169) binnen en kon de kerkeraad aan Van Staphorst het ge
vraagde ontslag salvo honore verlenen (Hand. , XIII, 36). 

Van Staphorst heeft het "belang", dat zijn kinderen zouden heb
ben bij zijn ontslag uit de predikdienst en zijn verhuizing naar 
Amsterdam niet nader gespecificeerd. Misschien heeft zijn patriot
tische gezindheid hem en zijn gezin na de restauratie van het stad
houderschap in 1787 in de overwegend Oranje-gezinde Hervormde 
gemeente in moeilijkheden gebracht. Misschien ook heeft hij ver
wacht, zijn kinderen te Amsterdam een betere maatschappelijke 
toekomst te kunnen verzekeren. Daar was zijn broer Nicolaas van 
Staphorst (1742-1801 , NNBW, VIII, 1285-1286), koopman en 
bankier, wonend aan de Keizersgracht naast het "Huis met de 
Hoofden", een van de voormannen van de democratische patriotten, 
mede-oprichter van de Vaderlandse Sociëteit en in 1794 lid van het 
Comité revolutionnair, dat de omwenteling te Amsterdam voor
bereidde. Hij had echter de kaarten te vroeg op tafel gelegd. Na 
aanbieding van een rekest aan burgemeesters en raden om de stad 
niet tegen de oprukkende Fransen te verdedigen werden de initiatief
nemers crimineel gedagvaard; enkele van hen werden gevangen 
gezet, maar Nic. va.n Staphorst wist zich door de vlucht naar Parijs 
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aan gevangenneming te onttrekken, waarna hij "voor eeuwig" uit 
de stad werd verbannen. Zijn broer Jacob had reeds in 1787 de wijk 
genomen naar Frankrijk. - Teruggekeerd naar Amsterdam na de 
val van het stadhouderschap, werd Nicolaas lid van de provisionele 
regering van de stad (19 jan. - 19 juni 1795), repraesentant van het 
volk van Amsterdam (19 juni 1795 -12 april 1796) en in 1798 lid van 
de Nationale Vergadering. 

De verwachtingen, die Prof. van Staphorst van de steun van zijn 
welgestelde en invloedrijke broer voor zijn kinderen mocht hebben 
gekoesterd, zijn echter voor wat betreft hun maatschappelijke 
positie door de vroege dood van Nicolaas slechts ten dele in ver
vulling gegaan. Hij mocht nog beleven, dat zijn tweede zoon, Roelof 
(geb. 1778) in 1801 in de Firma Van Staphorst werd opgenomen en 
dat zijn oudste zoon, Jan Gabriël (geb. 1776) door de hulp van oom 
Jacob lid werd van de Firma's Van Staphorst & Co en Van Stap
horst en Barendsfeld. Toen echter zowel Nicolaas als Jacob kinder
loos overleden, resp. in 1801 en in 1812, viel hun aanzienlijk ver
mogen aan de kinderen van de oud-predikant-hoogleraar als enige 
erfgenamen toe. 

Zelf schijnt hij in 1803 met zijn gezin naar Leiden te zijn verhuisd. 
Zijn vrouw kreeg 1 februari van dat jaar een testimonium van de 
Hervormde gemeente van Amsterdam naar die van Leiden. Twee 
jaren later, 15febr. 1805, werd hij als "Amstelodamensis, V. D. Minis
ter Emeritus, 61, Hon.ca" in het Album Studio80rum van de Leidse 
Hogeschool opgenomen. Waarschijnlijk is hij te Leiden overleden. 

Van Staphorst is 4 febr. 1774 te Maastricht gehuwd met Marie An
ne Marthe Lafont (ged. Gorinchem, 1 jan. 1756), dochter van de 
Waalse predikant-hoogleraar G. Lafont (1722-1773). Uit dit 
huwelijk zijn te Maastricht twaalf kinderen geboren en gedoopt: 
Nicolaas 1 febr. 1775 (begr. 20 aug. 1776), Jan Gabriël 20 okt. 1776, 
Adriana, geb. 19, ged. 21 dec. 1777 (ov. Zoeterwoude, 16 dec. 
1804, gehuwd te Leiden 1 febr. 1801 met Arnold Adriaan Pit, 
Utrecht, 24 april 1775-Zoetermeer, 3 april 1839; hij hertrouwde te 
Rotterdam 7 okt. 1810 met Johanna Adriana van Beeftingh), 
Roelof 29 nov. 1778, Maria 27 febr. 1780 (begr. 26 sept. 1781), 
Herman 29 april 1781 (begr. 17 nov. 1788), Jacob 21 juli 1782, 
Charlot Margarita, geb. 20, ged. 22 sept. 1783 (ov. Valkenburg, 
Z.H., 10 jan. 1857, gehuwd te Leiden 9 juni 1807 met mr. Nicolaas 
van Beeftingh, Rotterdam, 20 sept. 1783 - Valkenburg, Z.H., 
14 april 1858), Maria Clasina 29 jan. 1786, Joanna 31 okt. 1787, 
Nicolaas (2) 8 aug. 1790, August Carel Lodewijk 11 juli 1792. Voor 
zover wij zien kunnen, waren dus bij het vertrek van het gezin uit 
Maastricht in 1793 nog vijf zoons en vier dochters in leven, vari
erend in leeftijd tussen 17 en 1 jaar. 
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GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: Gedenkboek, 144, 176,316,317; Boekzaal, CXXX (juni 1779), 
661, CXXXVI (april 1782),442, CLVI (april 1793), 425; Album Amicorum 
H. Weyland, BPL, 2718, f. 132; Vijl brieven van J eronimo de Bosch t e 
Amsterdam aan R. van Staphorst te Leiden, 1766-1768, UBL, Ltk., 1878, 
111; Nav., X (1860), 176, 206; Th. Jorissen, De Patriotten te Amsterdam 
in 1794, A'dam, 1874, 80-90; Joh. C. Breen, De regeering van Amsterdam 
gedurende den Franschen ti{jd, Jb. Amstelodamum, XII (1914), 1-130; 
W. C. Mees, Brieven van een bezorgde moeder, Jb. Amstelodamum, XLI 
(1947), 110-121; P. J. van Winter, Het aandeel van den Amsterdamschen 
handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest, 2 dIn., 's-Gra
venhage, 1927-1933, I, 63, 178, 11, 33, 183. 

19. HENDRIK VOSKUIL 

Plaats en datum van geboorte onbekend - Maastricht, 1 sept. 1793 

Het is niet meer na te gaan, waar hij zijn opleiding tot het pre
dikambt heeft ontvangen : in geen van de Alba Studio80rum van de 
Nederlandse Hogescholen komt zijn naam voor. Zijn eerste pre
dikantsplaats was Noordeloos (Z.H.), waar hij in 1744 als proponent 
aankwam en vijftien jaren werkzaam bleef. Nadat zijn beroeping 
naar Maastricht 22 okt. 1759 (blz. 711) door de Staten-Generaal 
was goedgekeurd, werd hij 30 dec. 1759 daar bevestigd. Twintig 
jaren later, in juni 1779, volgde hij H. W. Levericksvelt (1707-1778), 
de kort te voren overleden rector van de Latijnse School, als 
hoogleraar in de welsprekendheid en het Grieks op. Tegelijk met 
hem werd zijn jongere collega R. van Staphorst (ca. 1744-1811) 
benoemd tot hoogleraar in de Oosterse talen. De Staten-Generaal 
bekrachtigden deze benoemingen op 7 febr. 1780 (blz. 81). 

Op 2 jan. 1785 vierde Voskuil zijn 25-jarige dienst als predikant te 
Maastricht. Toen zijn collega M. A. de Jongh, emeritus sinds 1778, 
in 1791 overleed, was hij de oudste dienstdoende predikant van de 
Nederduits-Hervormde gemeente te Maastricht en als zodanig 
behoorde hij volgens oud gebruik in aanmerking te komen om De 
Jongh, die sinds 12 jan. 1759 (RSG, blz . 22) het curatorschap van de 
Latijnse School bekleed had, in die functie op te volgen. Ditmaal 
solliciteerden echter ook de Waalse predikanten J. J. Payen en 
J. P. Ph. Delo (ov. 1807), hetgeen Voskuils collega's R. van Stap
horst, A. M. de Rouville (1745-1808). Chr. de Groot Stiffry (1746-
1829) en J. Verloren (1749-1827) ertoe bracht, de Staten-Generaal 
te verzoeken, dat de curatorsplaats en de daaraan verbonden 
"douceur" van zestig Rijksdaalders 's-jaars voor de "Hollandsche 
Kerk" gereserveerd zou mogen blijven (RSG, 23 nov. 1791, blz. 
923) . Daarop liet het Waalse consistorie 8 dec. 1791 door zijn agent 
in Den Haag een nota aanbieden aan Hunne Hoogmogenden, 
waarin werd betoogd, dat de Waalse predikanten evengoed recht 
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hadden op het curatorschap als de Nederduitse: zij dienen immers 
alle éénzelfde kerk, belijden éénzelfde geloof en oefenen éénzelfde 
eredienst uit; de Nederduitse predikanten hebben toch al een streep
je voor op hun Waalse collega's: hun salaris is hoger en zij bezetten 
in de Illustre School de meeste hoogleraarsplaatsen (A ctes , V, 
55-56). De Staten-Generaal werden echter door de Waalse argu
menten niet overtuigd. Zij vroegen bericht aan curatoren (16 dec. 
1791, blz. 1001) en kregen 24 dec. 1791 (blz. 1027) ten antwoord, 
dat het curatorschap altijd bij de Nederduitse predikanten berust 
had; daarop namen zij dezelfde dag voor dit geval een beslissing door 
Voskuil te benoemen. Een principiële uitspraak ten gunste van een 
van de partijen was echter niet gevallen. Dit gaf het Waalse con
sistorie de moed, ook na deze benoeming zijn aanspraken op het 
curatorschap in beginsel te handhaven (Actes, 8 maart 1792, V, 57). 

Voskuil was echter aan het einde van zijn krachten. Op 13 aug. 
1792 (blz. 648) namen de Staten-Generaal kennis van zijn verzoek 
om emeritaat als hoogleraar in de welsprekendheid en het Grieks, 
salvis honoribus et errwlumentis. Nadat hierover het advies van de 
Brabantse magistraat was ingewonnen, werd het hem tegelijk met 
het emeritaat als predikant 31 aug. 1792 (blz. 699) verleend. Op 
7 okt. 1792 preekte hij ten afscheid, waarna hij nog bijna een jaar 
van zijn rust heeft mogen genieten. Zijn weduwe, Elisabeth van Loo, 
diende terstond na zijn dood een verzoek om het "jaar van gratie" 
en weduwenpensioen in, dat 10 sept. 1793 (blz. 924) door de Staten
Generaal in behandeling werd genomen. Hun kinderen waren alle 
reeds vóór zijn aankomst te Maastricht geboren. 

Voskuil's dochter Maria (Noordeloos, 1747 - Maastricht, 27 okt. 
1808) ging 22 jan. 1773 te Maastricht in ondertrouw met Anthony 
Lipkens (Maastricht, 1752 - lokt. 1817), Doopsgezind lakenfabri
kant en lid van het invloedrijke kapittel "La nouvelle alliance" 
binnen de vrijmetselaarsloge "La constance" . Hij staat bekend als 
een van de francofiele Maastrichtenaren, die zich na de inneming 
van de stad door de Fransen terstond in dienst stelden van het 
nieuwe bewind. In november 1794 werd hij benoemd tot lid van de 
"administratie" van het door de Fransen ingestelde arrondisse
ment Maastricht; als zodanig had hij van 4 januari tot 15 december 
1795 zijn standplaats in de stad. Na de opheffing van het arron
dissement werd hij rechter in het "Tribunal civil" van het "Départe
ment de la Meuse-Inférieure" . In 1815 fungeerde hij als ouderling 
in de Nederduits-Hervormde gemeente. Hij woonde in de Brede
straat, later, na de dood van zijn vrouw, in de Lenculenstraat. Vier 
van zijn kinderen zijn op jeugdige leeftijd te Maastricht gestorven 
en begraven. Zijn zoon Antoine (Maastricht, 1782 - Warmond, 
15 dec. 1847, ABW, XI, 502-503, NNBW, II, 824-827) werd in 
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1843 de eerste directeur van de Koninklijke Academie ter opleiding 
van Burgerlijke Ingenieurs te Delft, voorloopster van de Tech
nische Hogeschool aldaar. 

GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: Gedenkboek, 82, 124, 176; Boekzaal, CXXX (juni 1779),661, 
CXLII (juni 1785),91-92, CLIV (jan. 1792),80, CLV (okt. 1792),502-503, 
CLVII (sept. 1793), 360-361; Spiertz, 29, 115, 116, 124, 147. Over Antoine 
Lipkens: Pool., XXVI (1889), 355-365. 

20. CHRISTIAAN DE GROOT STIFFRY 

's-Gravenhage, 7 april 1746 - Schoonhoven (Z.H.), 14 april 1829 

In het Album Studio8orum van de Utrechtse Hogeschool komt 
zijn naam alleen voor op 27 mei 1767, wanneer hij deelneemt aan 
een disputatie onder leiding van de hoogleraar in de Oosterse talen 
en de Joodse oudheden S. Rau (1725-1818). In 1769 werd hij pre
dikant te Mijdrecht (Utr.), in 1777 te Zwammerdam (Z.H.), in 1781 
te Maastricht,waar hij 8 juli van dat jaar bevestigd werd als opvol
ger van J. Panneboeter (ca. 1723-1781). De Staten-Generaal had
den 15 maart 1781 (blz. 237) zijn beroeping goedgekeurd. 

De leerstoel van de theologie, die Panneboeter tot zijn dood be
kleed had, is waarschijnlijk voorlopig onbezet gebleven. Eerst 
vier jaren later, op 8 sept. 1784, werd door curatoren in het onder
wijs in de godgeleerdheid opnieuw voorzien, door de benoeming van 
De Groot Stiffry tot buitengewoon hoogleraar. De Staten-Generaal 
namen in hun vergadering van 24 nov. 1784 (blz. 1122) kennis van 
deze benoeming en gaven daarop bij Resolutie van 2 maart 1785 
(blz. 201) hun goedkeuring. 

Aan het hoogleraarschap van De Groot Stiffry schijnt aanvankelijk 
geen salaris verbonden te zijn geweest. Eerst bijna tien jaren later 
kreeg hij althans een bescheiden honorering. De Staten-Generaal 
besloten nl. 10 febr. 1794 (blz. 107) hem uit het tractement van de 
hoogleraar in de Oosterse talen, dat door het vertrek van R. van 
Staphorst (ca. 1744-1811) uit Maastricht in 1793 vrij was gekomen, 
voorlopig een jaarlijkse toelage van f. 100,- te verstrekken, zolang 
totdat hij het volle salaris van een gewoon hoogleraar zou kunnen 
krijgen. De Groot Stiffry was echter met deze wankele toezegging 
niet tevreden. Op 27 juni 1794 (blz. 570) vonden de Staten-Generaal 
een verzoekschrift van hem op hun agenda, waarin hij van Hunne 
Hoogmogenden een uitdrukkelijke verklaring vroeg, dat hij ge
rechtigd was tot het salaris van het eerst openkomende gewoon 
hoogleraarschap en dat zij inderdaad van plan waren, hem dat te 
geven. De zaak werd zoals gebruikelijk naar een commissie ver
wezen, maar een besluit is niet meer genomen. Door de opheffing 
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van de Illustre School is nog hetzelfde jaar aan het professoraat 
van De Groot Stiffry voor goed een einde gekomen. 

Tijdens het (tweede) beleg van Maastricht door de Franse repu
blikeinse legers stelde De Groot Stiffry met zijn ambtgenoten A. M. 
de Rouville (1745-1808) en C. G. Payen een plan op voor de in hun 
ogen onontkoombare capitulatie, waarbij zij uiteraard vooral hun 
aandacht gaven aan de belangen van hun gemeenten onder het te 
verwachten vreemde bewind (Actes , 28 aug. 1794, V, 76). 

In 1795, toen het Franse bestuur te Maastricht reeds was geves
tigd, geraakte De Groot Stiffry in een conflict, dat in de Handelingen 
van de kerkeraad slechts naar zijn uitwendige verschijning wordt 
beschreven, maar waarvan de diepere grond waarschijnlijk in de 
politieke tegenstellingen van die dagen in de Nederlanden en de 
naaste aanleiding in het recente einde van het stadhouderlijk be
wind (jan. 1795) moet worden gezocht. Op 15 april nam de kerkeraad 
(Hand., XIII, 100) met verontrusting en verontwaardiging kennis 
van het feit, dat De Groot Stiffry op eigen initiatief aan zijn collega's 
J . Verloren (1749-1827) en R. P. van de Kasteele (1767-1848, 
BWPG, IV 666-668), aanhangers van het Oranje-huis, had doen 
weten, dat hun aanwezigheid in de kerkelijke vergaderingen niet 
langer gewenst was. De kerkeraad keurde dit eigenmachtig optreden 
in duidelijke bewoordingen af, bevestigde het recht van de twee 
predikanten op deelname aan zijn bijeenkomsten en liet zijn gezag 
gelden door voor alle predikanten een nieuwe rooster van preek
beurten vast te stellen. Tegen deze rooster maakte De Groot Stiffry 
bezwaar en hij protesteerde "tegen de singuliere vehemente en 
despotique maatregelen", in dit verband tegen hem genomen. Ten 
slotte moest hij zich echter aan de resolutie betreffende de preek
beurten onderwerpen (Hand ., XIII , 103, 105-110). 

De onderlinge verhoudingen waren zoals begrijpelijk door deze ge
beurtenissen zo vertroebeld, dat De Groot Stiffry in 1797 met graagte 
een beroep aannam naar Schoonhoven (Z.H.); op 9 april van dat 
jaar preekte hij te Maastricht ten afscheid. In 1814 is hij met 
emeritaat gegaan. 

De Groot Stiffry is twee maal getrouwd. Eerst met Louisa Maria 
Lassis (begr. Maastricht, 27 okt. 1784), daarna met Joanna Elisa
beth Corstius (Maastricht, 20 april 1755 - 31 juli 1789). Uit elk van 
beide huwelijken zijn twee kinderen geboren : uit het eerste Jacob 
(waarschijnlijk reeds geboren vóór de aankomst van zijn vader te 
Maastricht en aldaar 25 sept. 1781, twee maanden na diens intrede, 
begraven) en Petronella Jacoba (ged. Maastricht, 24 maart 1782) , uit 
het tweede Melchior (ged. Maastricht, 8 juni 1788, begr. aldaar, 
15 juli 1791) en Christiaan (ged. Maastricht, 1 juli 1789); dit kind 
heeft de moeder het leven gekost. 
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De Groot Stiffry's enig overgebleven zoon Christiaan is 17 juli 
1807 te Leiden voor de theologie ingeschreven. Zijn studie is daar 
echter niet zonder hindernissen verlopen. Op verzoek van rector en 
senaat van de Leidse Hogeschool had hij in 1811 onder het Franse 
bewind uitstel gekregen van de verplichte militaire dienst, maar op 
een verzoek van 19 nov. 1811 om definitieve vrijstelling werd vol
gens verslag van de rector magnificus, S. I. Brugmans (1763-1819) 
aan de senaat, dd. 16 dec. 1811 afwijzend beschikt. Het is niet 
bekend, of de jonge De Groot Stiffty inderdaad in dienst gegaan is 
- misschien heeft hij een "remplaçant" gevonden - maar lang 
kan zijn diensttijd zeker niet geduurd hebben, want reeds in 1812 
deed hij zijn intrede als predikant te Brielsch Nieuwland (Z.H.); 
van daar ging hij in 1817 in gelijke functie naar Pijnacker (Z.H.) ; 
in 1829 werd hij predikant te Krimpen a.d. Lek (Z.H.); daar her
dacht hij 14 febr. 1838 met een Leerrede over Rom., J, 16 en 17 
(Rotterdam, 1838) zijn "vijf-en-twintigjarige Evangeliedienst" . 
In 1855 verkreeg hij emeritaat, in 1860 is hij overleden. 

GESCHRIFTEN : Exerciuuio quinta ad O. F. H oubigant, Prolegomena in 
Scripturam Sacram, Traj. ad Rhen., 1767; Tweetal leerredenen, ter voor
bereiding voor en op den laatstgehouden dank, vast, en bededag deezes Jaara 
MDOOLXXXVII (in de Janakerk, 25 en 28 Maart 1787), de dag uitgeschreven 
door 'a Lands Hoge Magten, Rotterdam, 1787; Uitbreiding van den 150 
Paalm .. Lijkzangen op Saula en Jonathana dood (gedichten in de Proeve van 
Poëzy van het Schiedamse Genootschap Vlyt volmaakt, Schiedam z.j.). 

LITTERATUUR : ABW, XVII, 1008; Boekzaal, CXXXIV (maart 1781), 
302-304, CXXXV (juli 1781), 110, CLXIV (april 1797), 449; Molhuysen, 
Bronnen, VII (1924) , 378, 379. 

21. ABRAHAM MATHIEU DE ROUVILLE 

1745 (plaats van geboorte onbekend) -Sommeisdijk (Z.H.) , 9 okt. 1808 

Werd tussen 22 juli 1765 en 24 juni 1766 zonder vermelding van 
faculteit ingeschreven aan de Friese Hogeschool te Franeker, waar 
hij theologie moet hebben gestudeerd. Op 10 febr. 1771 trad hij in 
het ambt als garnizoenspredikant te Namen (B.), 2 aug. 1778 
volgde hij zijn schoonvader M. A. de Jongh (em. 1778, ov. 1791) als 
predikant bij de Nederduits-Hervormde gemeente te Maastricht op. 

In de avonddienst van 2 nov. 1783 preekte hij in de St. Janskerk, 
toen in tegenwoordigheid van een grote menigte belangstellenden en 
nieuwsgierigen een 19-jarige "Morinne", afkomstig uit Angola, die 
door mr. Lodewijk Idzard Douwe, Baron Sirtema van Grovestins 
(Ned. Adelsboek, XV, 1917, 191), fiscaal te Demerary (nu British 
Guyana) 18 dec. 1782 meegebracht was naar Maastricht, door ds. 
Chr. de Groot Stiffry (1746-1829) gedoopt werd. 

De Staten-Generaal kregen 16 april 1784 (blz. 298) een verzoek-
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schrift van De Rouville ter tafel, waarin hij mededeelde, in 1778 
als vijfde predikant te Maastricht op een voorlopige jaarwedde van 
f. 800,- te zijn aangesteld, en verzocht, wanneer het gebruikelijke 
"jaar van gratie" ten behoeve van de weduwe van W. A. Bachiene 
(ov. 6 aug. 1783) verstreken zou zijn, het volledige predikantstrac
tement te mogen ontvangen. Op 2 maart 1785 (blz. 203) willigden 
Hunne Hoogmogenden dit verzoek in en stelden het salaris van De 
Rouville vast op f. 1300,- met terugwerkende kracht tot lokt. 
1784. 

Intussen was De Rouville 8 sept. 1784 door curatoren benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar in de Griekse taal aan de Illustre School, 
ter verlichting van de leeropdracht van H. Voskuil (ov. 1793), die in 
juni 1779 na de dood van H . W. Levericksvelt (1707-1778) met het 
onderwijs in de welsprekendheid en het Grieks belast was. De 
Staten-Generaal namen in hun zitting van 24 nov. 1784 (blz. 1122) 
kennis van deze benoeming en gaven daarop 2 maart 1785 (blz. 201) 
hun goedkeuring. 

Nadat in 1781 ingevolge de eis van keizer Joseph II de Neder
landse bezettingen uit de Barrière-Steden in de Zuidelijke Neder
landen waren teruggetrokken en daarmee ook de Hervormde 
garnizoensgemeenten waren vervallen, besloot de Raad van State 
24 dec. 1782 de doop- en trouwregisters van de Waalse kerk te 
Namen aan De Rouville te Maastricht in bewaring te geven. Op 
verzoek van het Waalse consistorie machtigden gecommitteerden 
van de Raad van State hem echter 10 sept. 1789, deze registers aan 
het consistorie over te dragen (Actes, V, 28). De overdracht, aan 
ds. J. P. Ph. Delo (ov. 1807), had 24 juni 1790 plaats. De Rouville 
ontving daarvan een schriftelijk bewijs (Actes, V, 38). 

Toen H . Voskuil in 1792 zijn ontslag als predikant had gekregen, 
verzocht De Rouville als oudste predikant ter plaatse, hem in het 
curatorium van de Latijnse School te mogen opvolgen, en bij 
Resolutie van 10 sept. 1793 (blz. 924) werd dit verzoek door Hunne 
Hoogmogenden ingewilligd. Ook werd hem in 1793 na de dood van 
Voskuil de titel van gewoon hoogleraar verleend, hoewel de leer
opdracht van Voskuil aan Th. C. Essers (1749-1820) werd toever
trouwd. Het blijkt niet, of De Rouville in deze hoedanigheid nog 
onderwijs heeft gegeven. 

Tijdens het (tweede) beleg van Maastricht door de Franse re
publikeinse legers stelde De Rouville met zijn ambtgenoten Chr. de 
Groot Stiffry (1746-1829) en C. G. Payen een ontwerp op voor de 
capitulatie, waaraan naar hun mening wel niet meer te ontkomen 
zou zijn, en het lag voor de hand, dat zij daarbij vooral erop bedacht 
waren, de rechten en belangen van de Hervormde en de Waalse 
gemeenten onder het toekomstige bewind veilig te stellen (Actes 
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28 aug. 1794, V, 76). Op 5 nov. 1794 werden De Rouville en Payen 
aangewezen als leden van de delegatie, die namens het stadsbestuur 
en de kerken met de Franse bevelhebber J. B. K.léber (1753-1800) 
in diens hoofdkwartier in het kasteel Petersheim te Lanaken (Belg. 
Lb.) over de capitulatie moest gaan onderhandelen; voor de vrijheid 
van godsdienst kregen zowel Katholieken als Protestanten van 
Kléber de meest uitdrukkelijke verzekeringen (Actes, V, 76-77). 

In de moeilijke omstandigheden, waarin de Hervormde gemeente 
van Maastricht door de Franse bezetting en de omwenteling in het 
stadsbestuur was komen te verkeren is De Rouville op zijn post 
gebleven. Predikantsplaatsen, die door overlijden of vertrek vacant 
waren geworden, werden niet aangevuld. In april 1797 waren van de 
vijf predikanten, die de Nederduits-Hervormde gemeente van Maas
tricht vroeger gediend hadden, alleen De Rouville en J. Verloren 
(1749-1827) nog over. In 1803 wees De Rouville een beroep naar 
elders af en vierde hij zijn 25-jarige ambtsbediening te Maastricht. 
Na de plotselinge dood van de Waalse predikant en hoogleraar 
J. M. Roux (ov. Maastricht, 29 okt. 1805), die kort te voren gekozen 
was tot voorzitter van de consistoriale kerkeraad, waaraan het 
Franse bewind de leiding had opgedragen van alle Protestantse 
gemeenten in de Departementen van de Meuse-Inférieure en van de 
Ourthe, viel het voorzitterschap automatisch toe aan De Rouville. 
Deze presideerde 21 nov. 1805 de consistoriale vergadering, maar 
legde terstond daarna "wegens ouderdom en zwakte" het presidiaat 
neer, dat na hem automatisch overging op ds. Verloren. 

Tijdens een bezoek aan zijn zoon Johan (1783-1864) te Sommels
dijk (Z.H.) is De Rouville in diens woning overleden. Zijn omvang
rijke bibliotheek is 30 mei 1809 en volgende dagen in zijn huis op de 
Wal bij de O.L. Vrouwepoort publiek verkocht. Pogingen om hem 
als predikant te vervangen stuitten af op de onzekere geldelijke 
situatie van de Hervormde gemeente. 

De Rouville is 12 okt. 1773 te Maastricht gehuwd met Geertruida 
Jacoba de Jongh (Maastricht, 17 aug. 1750 -Brielle, 17 sept. 1741), 
dochter van de Maastrichtse predikant M. A. de Jongh (ov. 1791). 
Vijf van hun kinderen zijn te Maastricht geboren en gedoopt: 
Hendrik Jacob 22 nov. 1779, Johan 3 sept. 1781 (begr. 17 -sept. 
1781), Johan (2) 25 mei 1783 (ov. Brielle, 12 nov. 1864, gehuwd met 
Deliana Lucretia Slotemaker, Leerbroek, Z.H., 1789 - Brielle, 
25 nov. 1822), Geertruyd Jacoba 19 april 1786 en Robert 15 juni 
1788. Daar volgens De Rouville's levensbericht in Boekzaal zijn 
vrouw hem met vijf kinderen overleefde, moet ten minste één van 
zijn kinderen vóór zijn aankomst te Maastricht geboren zijn. Zijn 
jongste zoon, Robert, is 17 sept. 1808 en nogmaals 20 dec. 1811, 
nu als "med. cand.", te Franeker ingeschreven. Het is niet meer te 
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achterhalen, waar hij zich later als geneesheer gevestigd heeft. De 
Rouville's vrouw fungeerde in 1784 als "regerende moeder" van het 
Gereformeerd Weeshuis. 

De Rouville's kleinzoon en naamgenoot mr. Abraham Mathieu de 
Rouville (Middelharnis, 13 mei 1813 - 's-Gravenhage, 9 okt. 1881, 
NNBW, X, 841-842) werd ingeschreven voor de rechten te Leiden 
en promoveerde daar in 1835 op een Dissertatio juridica inauguralis 
de jure albinatus tum secundum juris antiquioris Francici principia, 
tum in Codice nostro servato (Lugd. Bat., 1835). Na de dood van zijn 
eerste vrouw, Jeanne Charlotte Anne Lette (geb. Brielle, 30 april 
1817), met wie hij 23 okt. 1839 te Brielle in het huwelijk was ge
treden, hertrouwde hij vóór 1863 met Maria Adelaïde Kikkert 
(geb. 1 sept. 1830), wed. van Jan Schotborgh (geb. Cuçacao, 22 juli 
1814). Hij heeft enige bekendheid behouden, door dat hij in 1870 
tengevolge van een meningsverschil tussen hem en de minister van 
koloniën inzake de politiek t.a.v. Venezuela ongevraagd werd ont
slagen uit zijn functie van gouverneur van Curaçao, waartoe hij na 
een verdienstelijke ambtelijke loopbaan hier te lande en in de kolonie 
zelf in 1866 benoemd was. Dit ontslag heeft aanleiding gegeven tot 
een reeks uiterst dramatische gebeurtenissen, die de gehele be
volking van Curaçao gedurende meer dan drie jaren in spanning heb
ben gehouden. Deze gebeurtenissen hadden haar oorsprong ge
vonden in de actie, die door de procureur-generaal, tevens onder
voorzitter van de Koloniale Raad, mr. W. C. C. Sassen (1817-1877 
NNBW, X, 874-875), studiegenoot en vriend van De Rouville aan 
de Leidse universiteit, tegen de nieuwe gouverneur H. F. G. Wagner 
(1822-1904, NNBW, IX, 1270) was ingezet, maar waren niet ge
eindigd, toen ook de procureur-generaal in 1871 ongevraagd werd 
ontslagen. 

GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: Boekzaal, CLXXVII (aug. 1803),236, CLXXXII (jan. 1806), 
79-80, CLXXXVII (nov. 1808),571-572; Alg. Ned. Familieblad, XI (1894), 
248; Gedenkboek, 144, 157, 176, 180, 182, 183, 186, 188,317,327; Catalogue 
d'une belle collection de livres de théologie et de morlde, d'histoire et de Voyage8, 
des arts et des 8ciences, &c, délais8ée par feu Mr. A. M. de Rouville, en 80n 
vivant Profe88eur et Ministre du Culte Réformé à Maestricht. Dont la vente 
( ••• ) 8e fera ( ... ) à la Maison du Défunt le 30 May 1809 & jour 8uivant, 
Maestricht, 1809 (Heynen, 1948, blz. 95, nr. 1265); Spiertz, 25; J. Philippens, 
Lij8t der regenten en moeder8 van het Gereformeerd Weeshuis te Maastricht, 
Maasgouw, XXXIII (1918), 42-44. - Over A. M. de Rouville Jr. en de 
gebeurtenissen op Curaçao: NNBW, X, 841-842; C. Ch. Goslinga, Papachi 
Sas8en, drie onrustige jaren op Curaçao: 1870-1873, Nieuwe West·lndische 
Gids, XLVI (juni 1968), 105-149. 
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22. JEAN JACQUES PFALZ 
ged. Mannheim (D.) , 22 juli 1742 - Maastricht, 16 jan. 1787 

Werd 5 mei 1765 als proposant bij de Waalse kerken uit Mann
heim naar Breda beroepen ter tijdelijke vervanging van F. G. de la 
Broue (ca. 1707-1782, Haag, VI, 1856, 169), die sinds 24 dec. 1752 
als tijdelijk predikant bij de Nederlandse ambassade te Parijs 
fungeerde. Toen De la Broue 5 juli 1767 definitief als zodanig werd 
aangesteld en dus te Breda een vaste predikant bij de Waalse 
gemeente moest worden beroepen, nam Pfaltz 17 nov. 1767 ontslag 
en vestigde zich als proposant te Middelburg. De Prins van Oranje, 
Baron van Breda, benoemde hem echter 23 okt. 1768 tot "pasteur
adjoint" te Breda waarop het Waalse consistorie ter plaatse hem 
27 okt. 1768 formeel beriep; 9 april 1769 volgde zijn installatie. 

Ruim tien jaren is Pfaltz te Breda werkzaam gebleven. Na 18 
febr. 1780 als derde of extra-ordinaris Waals predikant te Maastricht 
te zijn beroepen, nam hij 20 mei d.a.v. afscheid van zijn Bredase ge
meente om 28 mei te Maastricht te worden geïnstalleerd. Zijn 
beroeping tot tweede predikant op 7 sept. 1784 werd lokt. 1784 
(blz. 845) door de Staten-Generaal bekrachtigd. 

Intussen was Pfaltz 8 sept. 1784 door curatoren benoemd tot 
hoogleraar in de sterre- en aardrijkskunde aan de Illustre School, 
als opvolger van W. A. Bachiene (1712-1783) . De Staten-Generaal 
namen in hun vergadering van 24 nov. 1784 (blz. 1122) kennis van 
deze benoeming en gaven daarop bij Resolutie van 2 maart 1785 (blz. 
201) hun goedkeuring. Nog geen drie jaren heeft Pfaltz zijn profes
soraat kunnen uitoefenen. Na zijn vroege dood volgde de Nederduits
Hervormde predikantJ. Verloren (1749-1827)hem als hoogleraar op. 

Pfaltz is 14 juli 1776 te Maastricht in ondertrouw gegaan en 
28 juli te Breda getrouwd met Jeanne Françoise Roux (geb. 
Maastricht, 2 juni 1743). Zijn vrouw werd 19 maart 1777 opgenomen 
in de Waalse gemeente te Breda en 21 mei 1780 wegens het vertrek 
van haar man naar Maastricht weer afgeschreven . Na zijn dood is zij 
te Maastricht blijven wonen. 

GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: Gedenkboek, XLIII; Gagnebin, LiBte, 12, 43; H. Dyserinck, 
N aamli:j8t der predikanten der WaalBche gemeente te M aaBtricht, Maasgouw , 
XLVI (1926), 8; L. A. van Langeraad, De NederlandBche amba88adekapel 
te Pari:j8, I, 's-Gravenhage, 1893, 217- 222. 

23. JACOBUS VERLOREN 
Hoorn, 25 aug. 1749 - Maarssen, 7 mei 1827 

Werd als "Horna-West-Frisius" 15 sept. 1766 te Groningen voor 
de "artes liberales" , 18 sept. 1769 te Leiden voor de theologie inge-
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schreven. Na als proponent te zijn toegelaten, kwam hij in 1773 als 
predikant naar Warmenhuizen (N.H.), in 1775 naar Thamen a.d. 
Uithoorn (d.i. Thamen a.d. Amstel, N .H.). Nadat zijn beroeping 
naar Maastricht 20 april 1786 (blz. 435) door de Staten-Generaal 
was bekrachtigd, werd hij 23 juli d .a .v. daar bevestigd. Reeds 1 
febr. 1787 werd hem de leerstoel van de sterre- en aardrijkskunde 
toevertrouwd, die door het overlijden van J . J . Pfaltz (16 jan. 1787) 
open was gevallen. 

Op 8 maart 1788 gaf hij blijk van zijn politieke gevoelens door bij 
het concert, dat door de kerkeraad van de Nederduits-Hervormde 
gemeente in de St. Janskerk werd gegeven ter viering van de "om
wending van zaken in ons gemeenebest" en van de "blijde verjaring" 
van de stadhouder Willem V (1748-1806) een toespraak te houden, 
die ook in druk is verschenen. 

In hun vergadering van 29 maart 1793 (blz. 407) namen de 
Staten-Generaal kennis van een verzoekschrift van Verloren. Hij 
was in 1786 in dienst getreden op een voorlopig salaris van f. 800,-, 
maar nu de oudste predikant, R. van Staphorst (ca. 1744-1811) 
15 febr. 1793 salvo honore, maar buiten bezwaar van 's-Lands kas 
ontslagen was, meende hij "als leggende aan de tout" op het 
volledige predikantssalaris aanspraak te mogen maken. Het ver
zoek werd door Hunne Hoogmogenden 12 april 1793 (blz. 481) 
ingewilligd en hem werd met ingang van de dag van het ontslag 
van Van Staphorst een jaarwedde van f. 1300,- toegekend. 

Op 25 nov. 1793 kregen de Staten-Generaal opnieuw een verzoek 
van Verloren te behandelen (blz. 1119), nu om op grond van de 
Resolutie van 2 maart 1785 (blz. 201) het salaris van hoogleraar 
ten bedrage van f. 400,- te mogen ontvangen. Ook op dit verzoek 
werd 10 febr. 1794 (blz. 107) gunstig beschikt, maar veel effect kan 
deze beschikking niet meer gehad hebben. Waarschijnlijk werd 
aan de Illustre School al geen onderwijs meer gegeven. Haar op
heffing door de Franse machthebbers was nabij. 

Beroepen naar Scharwoude (N.H.) en naar Kolhorn (N.H.) in 
1796, naar Grave (N.B.) in 1797 en naar Den Bommel (Z.H.) in 
1802 wees Verloren af. Na het zeer korte praesidium van zijn collega 
als predikant en hoogleraar, A. M. de Rouville (1745-1808) viel hem 
in 1805 het voorzitterschap van het door de Fransen over de Pro
testantse gemeenten van de Departementen van de Meuse-Infé
rieure en van de Ourthe gestelde consistoriale kerkbestuur auto
matisch toe. Toen De Rouville 9 okt. 1808 was overleden, bleef hij 
als enige Nederduits-Hervormde predikant te Maastricht over. 
Terecht schrijven Ypeij-Dermout (IV, 646), dat hij "sinds het jaar 
1795, op alles de wacht houdend, het protestantendom in die oorden 
roemrijk gehandhaafd en beschermd" heeft. Als hoogleraar is hij 
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tot de opheffing van de Illustre School in 1794 althans nominaal in 
functie gebleven. 

Na het herstel van de nationale onafhankelijkheid werd Verloren 
in 1814 als voorzitter van het consistoriale kerkbestuur bevestigd en 
vervolgens benoemd tot president van het provinciaal kerkbestuur 
van Limburg, waaronder de Hervormde gemeenten van alle zuide
lijke provinciën ressorteerden. Bij de reorganisatie van het kerkelijk 
bestuur werd hij in 1816 praeses van het classicaal bestuur van 
Maastricht. In 1819 verkreeg hij emeritaat. 

Verloren is 22 nov. 1779 te Hoorn gehuwd met Sara Maria de 
Hart (Heemskerk, N.H., 20 febr. 1757 - Maastricht, 6 juni 1792). 
Behalve een eerste, jong overleden kind, Jacoba Clasina Anthonia 
(Thamen, 18 april 1784 - juni 1784) zijn uit dit huwelijk geboren: 
Herman Adriaan (Oud-Thamen, 26 nov. 1785 - Paramaribo, 15 
sept. 1802, ongehuwd), Jacoba Klasina Anthonia (2) (Maastricht, 
12 april 1787 - Aken, 21 juli 1842, gehuwd te Haarlem 25 febr . 1806 
met Adrianus Jacobus Bongardt, Haarlem, 24 sept. 1779 - Zuilen, 
Utr., 19 juni 1856), Sara Maria (Maastricht, 23 dec. 1788 - Utrecht, 
3 febr . 1860, gehuwd te Haarlem 15 juli 1807 met Jacob Arkenbout 
Penninck Hoofd, Haarlem, 10 april 1782 - 15 juni 1819; daarna, 
Breda, 4 juni 1824 met Jan Pieter Roemer, Amsterdam, 5 dec. 
1772 - Leiderdorp, 13 jan. 1849), mr. Nicolaas (Maastricht, 27 
maart 1791- 's-Gravenhage, 8 juli 1844, gepromoveerd in de rechts
geleerdheid te Leiden 27 dec. 1811 op Theses juridicae inaugurales, 
Lugd. Bat., 1811, raadsheer in de Hoge Raad, ongehuwd). 

GESCHRIFT: Aan8p1'aak voor het Groot MU8'!Jk, gegeven door de Kerkeraad en 
Kerkmeesteren der Nederduitsche Hervormde Gemeente in de St. Janskerk te 
MaatJtricht 8 Maart 1788, Maastricht, z.j. (Heynen, 1948, blz. 25, nr. 856. 

LITTERATUUR: Ned. Patr., XLII (1956), 335-351; H. Verloren van Themaat, 
Genealogie Verloren, Heraldieke Bibliotheek, 1874, 249-264; C. A. Vorster
man van Oyen, Stam· en Wapenboek van aanzienliike Nederlandsche familiën, 
lIl, Groningen, 1890, 262-264 ; Gedenkboek, 144, 157, 172, 180-198, 202, 
203,317,327; Boekza.a.l, CXLVI (april 1788),446, CLXII (juni 1796), 647, 
CLXIII (aug. 1796), 215, CLXV (aug. 1797), 233, CLXXIV (juni 1802), 
664; Ypeij-Dermout, IV, 646; Molhuysen, Bronnen, VII (1924), 141*. 

24. THEOPHILUS CAROLUS ESSERS 

Maastricht, 23 april 1749 - 3 juli 1820 

Was evenals zijn vader, Johannes Essers (Maastricht, 29 jan. 
jan. 1706 - 5 jan. 1771), die tevens als koster van de St. Janskerk 
fungeerde, praeceptor aan de Latijnse School en nam tijdens de 
ziekte en na de dood van de rector H. W. Levericksvelt (1707-1778) 
in opdracht van curatoren en op voorstel van Levericksvelt zelf 
het rectoraat van de school waar. Over de opvolging van Levericks-
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velt konden curatoren het echter niet eens worden. De Staten
Generaal werden 5 maart 1779 (blz. 153) door twee brieven, elke 
van twee curatoren, op de hoogte gebracht van de "discrepante 
begrippen", die in het college over de vervulling van het rectoraat 
bestonden. Na ontvangen adviezen beslisten zij echter 7 febr. 1780 
(blz. 81) ten gunste van Essers. Het hoogleraarschap in de wel
sprekendheid en het Grieks, dat de overleden rector bekleed had, 
was echter voor hem nog niet weggelegd: het werd toevertrouwd 
aan H. Voskuil (ov. 1793) en eerst nadat deze in 1792 met emeritaat 
was gegaan, werd het aan Essers opgedragen. Hij heeft het nauwe
lijks meer kunnen uitoefenen. Het gebouw van de Latijnse School in 
de Kapoenstraat (thans St. Jacobstraat), waar ook de colleges van 
de Illustre School waarschijnlijk werden gegeven is tijdens de (eerste) 
belegering van Maastricht door de Franse republikeinse legers in 
1793 geheel verwoest. De aangrenzende huizen, waar rector, con
rector en praeceptor van de Latijnse School gevestigd waren, werden 
slechts licht beschadigd, zodat de drie functionarissen daar konden 
blijven wonen. Essers is althans in naam rector en hoogleraar ge
bleven tot de Latijnse School en de Illustre School in 1794 door de 
Fransen werden opgeheven. Hij is daarna in de handel gegaan. 
In 1797 is hij nog enigszins op de voorgrond getreden als lid van de 
"Conseil d'administration des fondations pieuses" en van de "Con
seil des hospices". 

Essers is 17 maart 1774 te Maastricht gehuwd met Balida Gerarda 
Panneboeter (Nederhemert, Gld., 10 nov. 1750 - Maastricht, I 
maart 1816), dochter van Prof. J. Panneboeter (ca. 1723-1781). Uit 
dit huwelijk zijn tien kinderen te Maastricht geboren en gedoopt: 
Jan Christiaan 18 dec. 1775, Johan 12 nov. 1777, Theophilus Carel 
4 juli 1779, Josina Clara Maria 31 dec. 1781, Arnoldina Cornelia 
14 okt. 1782, Pieter 13 juli 1784, Gerrit Isaac 4 okt. 1786, Adriaan 
8 okt. 1788, Hendrik Johan 19 jan 1791 en Hendrik Jan (2) 26 aug. 
1792. 

GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: Gedenkboek, 196, 197, 202, 315; Spekkens, 42; L. Roppe, 
G. W. A. Panhuysen en E. M. Nuyens, De decadaire, resp. maandeli}kse 
rapporten van de commiBaaria8en van het Directoire exécutif in het Departement 
van de Nedermaas, 1797-1800, Maastricht, 1956,59; Genealogie Panneboeter, 
Ned. Leeuw, XXXV (1917), 222-223, 255, 287-288. 

25. CLAUDE GRATIEN PAYEN 
Geb. Lausanne (Zw.), datum van geboorte, plaats en datum van 
overlijden onbekend 

Fungeerde te Maastricht als legerpredikant bij het "Régiment des 
gardes suisses", toen hij 4 nov. 1784 tot derde Waals predikant 
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aldaar werd beroepen; 6 febr . 1785 werd hij als zodanig geïnstalleerd. 
Een jaar later, 7 april 1786, kreeg hij op zijn verzoek verlof van de 
Raad van State om enkele maanden naar Zwitserland te gaan voor 
familiezaken: hij was daar sinds 14 jaren niet meer geweest en zijn 
vader was intussen gestorven (Actes, 20 april 1786, IV, 431). 
Teruggekeerd te Maastricht - het blijkt niet, hoe lang hij van zijn 
post afwezig geweest is - werd hij 8 mei 1787 als opvolger van 
J. J. Pfaltz (1742-1787) tot tweede predikant gekozen (A ctes , 
IV, 451). De Staten-Generaal gaven 23 mei 1787 (blz. 503) op deze 
keuze hun sanctie. 

In hun zitting van 7 maart 1794 (blz. 203) namen de Staten
Generaal kennis van een bericht van curatorem, dat zij Payen tot 
"adjunct-professor" in de filosofie (naast J. M. Roux) hadden 
benoemd. De benoeming werd 8 april 1794 (blz. 301) bekrachtigd. 
In zijn nieuwe functie kreeg Payen met ingang van 1 april 1794 een 
voorlopig tractement van f. 100,- uit de gage van het buitengewone 
hoogleraarschap in de Oosterse talen, dat door het vertrek van R . 
van Staphorst (ca. 1744-1811) uit Maastricht in 1793 vacant was 
geworden. Zodra er een nieuwe vacature zou ontstaan, zou hij op 
het volledige hoogleraatssalaris van f.400,- aanspraak mogen 
maken. 

Lang heeft het professoraat van Payen zeker niet geduurd: het is 
zelfs de vraag, of hij ooit onderwijs aan de Illustre School' heeft 
gegeven. In de consistorievergadering van 11 juli 1794 (Actes, V, 72) 
werd geconstateerd, dat hij van zijn reis naar Kampen, waarheen hij 
begin mei als afgevaardigde naar de Waalse synode was vertrokken, 
nog steeds niet was teruggekeerd. Vóór het (tweede) beleg van 
Maastricht door de Franse republikeinse legers was hij echter weer 
op zijn standplaats. 

Met zijn Nederduits-Hervormde ambtgenoten A. M. de Rouville 
(1745-1808) en Chr. de Groot Stiffry (1746-1829) stelde Payen in de 
zomer van 1794 een plan op voor de capitulatie, die de drie pre
dikanten toen reeds als onvermijdelijk beschouwden (Actes, 28 aug. 
1794, V, 76). Het sprak van zelf, dat zij daarbij vooral dachten aan 
het behoud van de vrijheid van geweten en eredienst, die in het 
tweeherige Maastricht sinds zo lang gewaarborgd was geweest. 
Op 5 nov. 1794 werden Payen en De Rouville vervolgens aangewezen 
als leden van de delegatie, die namens het stadsbestuur en de 
kerken met de Franse bevelhebber J . B. Kléber (1753-1800) in 
diens hoofdkwartier in het kasteel Petersheim te Lanaken (Belg. 
Lb.) over de capitulatie moest gaan onderhandelen. Voor de vrij
heid van godsdienst kregen zowel Katholieken als Protestanten van 
Kléber de meest uitdrukkelijke verzekeringen (Actes, V, 76-77). 

Daags na de overgave van Maastricht aan de Fransen zag Payen 
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kans om, gebruikmakend van zijn vroegere functie in militair 
verband, met het Hollandse garnizoen de stad te verlaten. Hij had 
daartoe verlof gekregen van de Gouverneur, Prins Frederik van 
Hessen-Cassel (1747- 1837, NNBW, I, 1096), werd beschouwd als 
"attaché à la garnison" en behoefde zijn functie als predikant niet 
neer te leggen, noch ook afscheid te nemen van zijn gemeente; hij 
hoopte trouwens spoedig terug te zullen komen (Actes, 6 nov. 
1794, V, 77). Daar echter de beide andere Waalse predikanten, J. 
M. Roux (ov. 1805) en J. P . Ph. Delo (ov. 1807), reeds vóór het 
beleg de stad hadden verlaten om hun vrouwen en kinderen in veilig
heid te brengen, moest het consistorie 10 nov. 1794 (Actes, V, 80) 
constateren, dat de Waalse gemeente van Maastricht, hoezeer ook 
door de vlucht van een groot deel van haar leden in aantal afgeno
men, geheel van voorgangers verstoken was. Het consistorie ver
zocht daarom ds. Borel van Eysden, eens in de twee weken te 
Maastricht te komen preken. Roux kreeg 18 febr. 1795 (blz. 179) 
van de Staten-Generaal toestemming om zijn post onder de Franse 
bezetting weer in te nemen. Op 20 april verscheen hij weer in de 
consistorievergadering (Actes, V, 82). Delo kwam pas 7 mei 1796 te
rug, maar vertrok reeds 28 juli naar Holland om, nu de salarissen 
van de Waalse predikanten niet meer werden uitbetaald, op 
andere wijze in het levensonderhoud van vrouwen kinderen te 
gaan voorzien. Pas in mei 1798 was hij weer op zijn post. 

Payen heeft zijn pastorale arbeid te Maastricht (en zijn onderwijs) 
niet meer hervat. In de vergadering van 4 juni 1795 (Actes , V, 84) 
nam het consistorie kennis van een brief van zijn hand, geschreven 
te Rotterdam 31 mei, waarin hij definitief ontslag vroeg als pre
dikant te Maastricht, ten einde naar zijn vaderland, het kanton 
Vaud, terug te keren en voor zijn moeder te kunnen gaan zorgen. 
Het consistorie rekende hem zijn nalatigheden van de laatste jaren 
niet meer aan en reikte hem een uiterst loffelijk getuigschrift uit. 
In september 1807 stond hij als predikant te Rolle (Vaud) (Actes, 
13 sept. 1807, V, 185). Zijn verdere levensloop is niet meer te volgen. 

Toen ds. Roux 29 okt. 1805 was overleden en ds. Delo in 1806 een 
beroep naar Brielle had aangenomen, kwam de Waalse gemeente 
weer zonder predikant te zitten, en in zijn verlegenheid deed het 
consistorie een beroep op een naamgenoot, wellicht familielid van de 
vroegere predikant-hoogleraar , Jacques Henri Payen (ov. 1835), sinds 
1799 Waals predikant te Nijmegen, om te Maastricht het Avondmaal 
te komen bedienen. Voor reiskosten en honorarium zou hem een 
bedrag van tachtig gulden Luiks uitbetaald worden (A ctes , 12 april 
1807, V, 165). De Nederduitse predikanten zouden zoveel mogelijk 
voorzien in het bedienen van de doop, het bevestigen van huwelijken, 
het bezoeken van zieken en het begraven van overledenen. 
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Payen arriveerde inderdaad 15 april uit Nijmegen te Maastricht, 
preekte zaterdag 19 ter voorbereiding op het Avondmaal, ging de 
volgende morgen in de bediening daarvan voor en preekte in de 
namiddag nog eens ter dankzegging (ActM, 26 april 1807, V, 169). 
In april 1809 kwam hij nogmaals uit Nijmegen over om zondag 23 
april te Maastricht het Avondmaal te bedienen (Actes, 11 mei 
1809, V, 223). Pas in juli 1810 kreeg de Maastrichtse gemeente weer 
een eigen predikant in de persoon van J. Godard van Gendt (ov. 
Leiden, 13 juli 1842), een geboren Maastrichtenaar, die te Lausanne 
was opgeleid, in augustus 1790 als "proposant" te Maastricht was 
teruggekomen (Actes, V, 39) en als Waals predikant te Veere (1796), 
Harderwijk (1799) en 's-Hertogenbosch (1804) gestaan had. 

GESCHRIFTEN: geen. 

LITTERATUUR: Gagnebin, Lisre, 16,43,44,52,73, 117; Gedenkboek, XLIII. 
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