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I.
CURATOREN DER HOOGESCHOOL.
1586 — 158 8. K e y m p e v a n D o i i i a , op Hinnemastate te
Jelsum, was geboren in 1554, lid van Gedep. Staten in 1580,1584 en 1585,
sedert 1588 afgevaardigde naar de Staten-G-eneraal, van 1594—1616
Grietman van Leeuwarderadeel, daarna Raadsheer in het Hof van
Friesland. Hij is overleden den 3 Nov. 1622.
Vriemoet, At/i. Fris. XXIX; van Sminia, Nieuwe Naamlijst vmi Grietmannen, Leeuw. 1837,
28 ; J Sickenga, Het Hof van Friesland, gedurende de zeventiende ee-mo Leid 1869,179—181,
en, behalve de daar aangehaalde bronnen, J Fungeri Si/ha Carminiim, Antv. 1585, 52, 57;
L, Aetserna (Licuwe van Aitserna), Poemaia Ivvenilia, Fran. 16 i 7, 4. Vgl. ons D. I., 219.

1 5 9 4 — 1 6 0 1. H o b b e v a n W a l t i j n g h a , op Sickemastate te
Herbaijum, volmagt ten landsdage althans sedert 1579, werd omstreeks
1599 Grietman van Menaldumadeel, welke betrekking hij bekleedde tot
zijn dood op den 11 Januarij 1614.
Vriemoet, XXXII en Mss. aantcek van E M, van Burmania; van Sminia (die in dezen
onnaauwkeurig is), 193, Vgl. ons D. 1, 32, 219.

O1). 16 0 4 — 16 2 2. K e y m p e v a n D o n i a. Zie boven.
W. 16 0 4. j o a c h i m H o p p e r s, te Sneek, Secretaris van Wijmbritseradeel, overleed den 29 Augustus 1604, na den 25 Februarij te
voren tot Curator te zijn benoemd.
Vriemoet, XXXIV; Fungerus, 84.

Z. 1 6 0 4 —-1 6 1 0. E1 a r d u s R e i n a 1 d a, te Langweer, lid van
Gedep. Staten 1585—1588, hoogleeraar in de Latijnsche taal en welsprekendheid 1588—1591, daarna Grietman van Doniawerstal, overleden
den 27 October 1610.
Zie beneden onder de hoogleeraren.
l

)

0. ----- Oostergo, W. — Westergo, 'L. ----- Zevenwouden, S. — de Steden.
D. II.
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W. 1605 — 16 20. J e l g e r Van F e y t s m a , de opvolger van
Hoppers, studeerde te Leiden, waar hij den 1 Julij 1578 werd ingeschreven. Van 1583—1585 was hij licl van Getlep. Staten. In 1588
rentmeester der domeinen en buitengewoon raadsheer geworden, zag
hij zich bovendien in 1609 tot Grietman van het Bildt benoemd. Hij
overleed den 13 September 1620.
Vriemoet, XXXVII, van Sminia, 315; Sickenga, 161 en, behalve de daar aangeh. bronnen,
L Aetsema, 66. Ofschoon de lijkoratie, door F. Yvinsemius over Feytsma gehouden, als
uitgegeven staat vermeld in het Register van academ. Disseri. en Oratiëa, betreffende degesch,
des Vaderlands, Leid. 1866, no 139)-, ineenen wij de juistheid dezer opgave te mogen betwijfelen.

S. 16 0 5 —16 2 6. G e 11 i u s H i 11 a m a, tot Curator gekozen
nadat Taco van Camminga voor de benoeming bedankt had, is geboren te Leeuwarden den 15 December 1563. Hij bezocht eerst de
Latijnsche school ter zijner geboorteplaats, daarna die te Delft, waar
Mr. Wijbrand van Hallum destijds rector was. Na de hoogescholen
te Leiden en te Orleans, en vervolgens Denemarken bezocht te hebben,
werd hij den 10 Dec. 1585 als advocaat te Leeuwarden ingeschreven.
In 1597 raadsheer geworden, heeft Hillama vervolgens ook als staatsman gewigtige diensten aan den lande bewezen. Als Curator zette hij
in 1607 het afschaften Van de ontgroening door; ook ijverde hij Voor
de handhaving van de tucht onder de academiejeugd. Zijn lijkredenaar
getuigde immers : Ecclesias indoctis & minus religiosis Pastoribus paulatim repleri, ac deinde turbari, frequens ejus querela erat. Vnde nihil
üitentatum reliquit corrigendo isti malo. Vt Collegium Theologicum
institueretur, non semel ursit, & aliquo usque rem perduxerat. At cum
sanctissimo isti proposito remiligo aliuncle injiceretur, non destitit,
quoties Academiam visitaret, Senatum hortari, ut Leges Acad. sancte
observarent, nee publice authoritatis aciem hebescere paterentur; eorum
vero accuratam prae aliis haberent rationem, quos vel parentum vel
Mecoenatum vota sacro Ministerio destinaverant. Uit deze bewoordingen
mag men dus afleiden, dat het Collegie voor de alumnen (Zie I, 374,
375) niet tot stand is gekomen. Hillama's sterfuur viel op den 2
Januarij 1626.
S. Amama, Orat. fun. liabita in lionorem Gellii Hillama. Fran. 1C26; In obiium—Gellii
Hillama — liberorv.m & lieredum lachrijmae funelres (houdende zijn grafschrift en Latijnsche
verzen van zijn schoonzoon Hector Bouricius, en van zijne zonen Frcderik en Abraham Hillama).
Fran. 1626; Vriemoet, XXXIX; Sickenga, 164, en, behalve de daar genoemde bronnen,
Fuiïgerus (ed. 1607) 79; L Aetsema, 18.
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Z. 1 6 1 O — 1 C 2 5. M a r c u s L ij c k 1 a m a à N ij e h o 11, hoogleeraar in de regten te Franeker van 1604—1610, daarna Grietman van
Ooststellingwerf en, sedert 1623, van Weststellingwerf, tot aan zijn dood,
op 9 Augustus 1625. Als Curator was hij de opvolger Van Reinalda.
Zie zijn levensbericht beneden, onder de hooglcerareu.

W. 1 6 2 1 — 1 6 4 5. H o b b e v a n A ij 1 v a, op Tjessingastate te
Hijlaard, Grietman van Baarderadeel 1610—1639, en herhaaldelijk volmagt ten landsdage, volgde van Feytsma op als Curator onzer hoogeschool. Hij overleed den 14 Junij 1645, in den ouderJom van 63 jaren.
Vriemoet, XLIII, van Sminia, 232; H. Neuhusii Extemporanea poemaia, Leov. 1656, p.
81, en Erisia Nobilis, Leeuw. 1755, 11.

O. 1623 — 162 6. F r a n s v a n S c h o l t e m a , op Minoltsmastate te Bornwerd, Hopman bij het Friesche regement, Vervulde, als
de opvolger Van Keympe van Donia, het Curatorschap gedurende drie
jaren. Hij overleed den 2 November 1653.
Vriemoet XLV.

O, 1626 — 163 6. J o h a n n e s S a e c k m a , de opvolger van
van Scheitema, is geboren te Kollum, den 7 November 1572. Hij studeerde Van 1588-1595 te Franeker, te Heidelberg en te Bazel. Na in
het laatstgenoemde jaar als advocaat bij den Hove te Leeuwarden te
zijn ingeschreven, vervulde hij vervolgens de betrekkingen van Secretaris van de Admiraliteit te Dokkum, 1596—1600. Procureur-Generaal,
1600 -1603, en raadsheer, 1603—1636, in welk jaar hij den 22 December als presiderend raadsheer den eindpaal van zijn werkzaam leven bereikte. Zijne correspondentie met Franeker professoren, grootendeels
bewaard in de verzamelingen, die onder onze ongedrukte bronnen, nummers 27 en 28, zijn vermeld, geeft in het algemeen den indruk, dat hij een
man was van eene veelomvattende geleerdheid, die met een kalm en
onbevangen oordeel onvermoeid werkzaam was in het belang onzer hoogeschool. Door zijne humaniteit won hij do harten Van alle partijen;
zijne raadgevingen en wenken werden altoos met Vertrouwen opgevolgd, reeds lang Vóór dat hij als Curator tot de hoogeschool in
betrekking stond. Sibrandus Siccama noemde hem in de inscriptie op
den titel Van het presentexemplaar zijner Lex Frisiomim],' Fran. 1617,
thans in ons bezit, een H e r c u l e s M u s a r u m .
P. Winsemius, Orat. funelris in obittmi Joan Saeckma, Fran. 1637; Vriemoet XLTII;
Sickenga, 167, en, behalve de talrijke daar aangehaalde bronnen, nog L. Aetsema, p. 5 ; H.
Neuhusii Poemaia lurenilia, Amst. !f>44, 131, 156,
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Z. 16 26 — 16 30. S u f f r i d u s v a n H a u i a, advocaat te Leeuwarden in 1590, raadsheer in 1597, overleed den 7 April 1630. Prol'.
Bern. Schotanus hield op hem eene lijkoratie, die niet in druk is verschenen.
Vriemoet, L I ; Sickenga, 165, en behalve diens bronnen nog L. Aetsema, 10 ; Coll, v
JBr. no, 96.

S. 16 2 6 —16 4 9. J o h a n n e s Nijs, geboren te Franeker, student te Leiden in 1606, advocaat te Leeuwarden in 1610, lid van Gedeputeerde Staten in 1623, 1624, werd raadheer in den Hove ten jare
1624. Hij is als presiderend raadsheer in het begin van 1649 gestorven, zoo niet reeds in het laatst des vorigen jaars.
Vriemoet, Lil ; Sickenga, 185, en de daar aangehaalde bronnen ; waarbij men voege K. Neuhusiu», 159.

Z. 1 6 3 0 — 164 0. S e b a s t i a a n v a n P r u y s s e n , advocaat
te Leeuwarden in 1606, achtereenvolgens substituut-griffier bij het Hof,
Secretaris Van Leeuwarderadeel, sedert 1626 griffier en in 1633 lid van
het Hof, overleed den 5 Oct. 1640.
Vriemoet LIV; Sickenga, 198, R. Neuhusius, 131, 161.

O. 16 3 7—1645. R i e n k v a n B u r m a n i a , op Juwsmastate
te Ferwerd, volma^t ten lanrlsdage en van 1636—1646 Grietman van
Ferwerderadeel. Als afgevaardigde ter '"taten-Generaal heeft hij in 1622
en later aan meer dan eene staatkundige zending deelgenomen. Den
4 Junij 1645 overleed hij.
Vriemoet, LV ; van Sminia, 50.

Z. 16 4 0 — 1650. L i e u we v a n Sch e l t i n g a, I. U. D., van
af 1620 lid der rekenkamer, sedert 11 November 1637 griffier der Staten. De 17 December 1650 was de dag van zijn overlijden.
Vriemoet, LVII.

W. 1646 — 164 7. T j a a r d v a n A ijl v a , Grietman van Wonseradeel sedert 1624, was slechts gedurende één jaar Curator, daar hij
in 1647 overleed,
Vriemoet, LX; van Sminia, 271; N. Neuhusius, 131; Baders, 6 1 ; Frisia NoUlis, 15—20-

O. 1646 — 16 5 5. J o a c h i m v a n A n d r é e , hoogleeraar te
Franeker, 1613-1620, raadsheer, 1620—1646, daarna afgevaardigde naaien Voorzitter van de Staten-Generaal, overleed den 2 Mei 1655.
Zie over hem beneden, onder de hoogleeraren.
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W. 1647—-165 3. Tj a l l i n g Van E i s i n g a, op Heringastate
te Marssum, was geboren in 1596, Grietman eerst Van Rauwerderhem,
en sedert 1639 van Menaldumadeel. Hij overleed in 1653.
Vriemoet LXII; vau Sminia 181; Stamioek, I, 100, II, 66.

S. 1649 —167 6. P i e t e r v a n J o n g e s t a l l , op Ondersmastate bij Hallum, geb. te Staveren den 12 Augustus 1612, studeerde
sedert 1631 aan de hoogescholen te Franeker en te Leiden. Daarna
ondernam hij eene wetenschappelijke reis naar Frankrijk, in welken staat
hij den doctoralen graad Verwierf. JSTaauwelijks twee jaren was hij als
advocaat te Leeuwarden gevestigd, toen de raadsheer Gellius Van Jongestall, die hem geadopteerd had, in 1637 voor hem een raadsheerszetel ruimde. Als afgevaardigde naar de Staten-Generaal, en als lid
van verscheidene ambassades, volbragt hij met eere eene belangrijke loopbaan, tot dat de dood hem den 9 Nov. 1676 wegrukte. Prof. Michael
Busch wijdde aan hem eene oratio funebris, die niet in 't licht Verscheen,
Vriemoet LXIV; Sickenga, 195, bij wiens bronnen nog gevoegd kan worden H, Neuhusius,
a, w. 76, 183; 11. Neuhusius, 361.

Z. 1 6 5 1 — 165 2. J o h a n n e s C r a c k , Grietman Van Ængwirden sedert 1636, lid Van Gedep. Staten in 1645 en 1646, overleden den
26 April 1652.
Vriemoet, LXVII; van Sminia, 338.

Z. 1652 — 1 6 5 5. H o b b e v a n Ba er d t , te Joure, is geboren 19
Mei 1591, was Grietman van Haskerland, 1615—1650, en herhaaldelijk lid
van de provinciale en Gedeputeerde Staten. Hij is overleden 11 Mei 1655.
Vriemoet, LXIX; van Sminia, 356.

1653 — 166 4. W i l l e m F r e d e r i k , G r a a f v a n N a s s a u ,
Stadhouder van Friesland en Groningen, Curator Magnificentissimns.
W. 1 6 5 3 —166 2. Do u w e v a n H o t t i n g a , op Eelsmastate
te Sexbierum, Grietman van Barradeel, 1610—1661, en bij afwisseling
lid der provinciale en Gedep. Staten, van de Staten-Generaal, Van de
admiraliteit in Friesland en dijkgraaf. Hij oVerleed den 29 Julij 1662.
Vriemoet, LXX; van Sminia, 215; Fiisia Noiilis, 361—365.

Z. 1655 — 167 3. D i r k Van B a e r d t , geb. 30 Julij 1619,
werd in 1639 Grietman, eerst van Ooststellingwerf en daarna, nog in
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hetzelfde jaar van Weststellingwerf', welke 'betrekking hij bekleedde
tot aan zijn dood in 1673. 0.>k is hij lid geweest van Gedep. Staten.
Vriemoet, LXXII, van Sminia, 395; H. Neuhusius, 39; E. Baders, Camœnœ j?iveniles,Iieor.
1678, p. 84.

O. 1 6 5 6 — 1 6 8 2,'fHer o v a n O c k i n g a studeerde te Franeker, werd in 1637, onder den naam van „gerechtsscholt", voorzitter
van het krijgsgerecht, was van 1645 - 1666 raadsheer, vervolgens nog
ontvanger der fioreenrente. Ten behoeve van zijn zoon Jarich, voor
wien hij reeds den raadheerszetel had laten varen, legde hij in April
1682 ook het Curatorschap onzer hoogeschool neder. Zijn sterfdag vond
men tot nog toe niet opgeteekend.
Vriemoet, LXXITI; Sickcnga 205, H. Neuhusius, 110 : K. Netshushis, 393. Tob. Gntberleth, Poëmata, Leov. 1667, 1, 294, 197; wier cannina zijn overgenomen in Frisia Nobilis
158 - 1 6 3 .

W. 1 6~6 2 — 1679. S j u c k Æ b i n g a v a n H u m a 1 d a , te Ee,
de opvolger van Douwe van Hottinga, met wiens zuster Cathaiïna hij
gehuwd was, viel ten jare 1678 om redenen van staatkundigen aard
bij Gedep. Staten in ongenade, blijkens den volgenden brief:
Aan de Heere Humalda.
Edele, Erentpheste, voorzienige Heer !
Wat de Edele Mogende Heeren Staten van "t Landt hebben geresolveerd over ende ter
saecke van de bekende subscribenten van de remonstrantie in den Haegh ende van de insinuatie alhier ingegeven, van welke nombrens sociëteit V Edele sich voor ons heeft bekent
mede te zijn, seinden wij IT Edele hierbij, ende ordonneren wij dien te volge V Edele
m-:de, sich geen vordere functie van het Cnrateurschap ; n de Academie tot Franeker te ondernemen. Waertoe ons verlatende. Zijt hier mede Godt bevolen.
Leeuwarden, den 16 Februarij 1678,
TJEdele goede Vrienden,
De Gedeputeerde Staten van 1'rieslandt:
(w.g.) A. VAN HAERSMA. Vt.
Ter ordonnantie derselver, gel. G. KUTSCH.

Deze maatregel schijnt alleen de uitdrukking een er schorsing te zijn
geweest, want Humalda overleed den 19 April 1679, en eerst daarna
werd een ander in zijne plaats aangesteld.
Vriemoet, LXXV ; Mss,' aantt. van E, M. van Burmania ; B. G. 16 Febr. 1678.

Z. 16 73 — 1 6 8 6. J o l i a n n e s E l i a l a , een zoon van prof. Rhala,
geb. te Franeker den 9 Februari] 1630, gepromoveerd te Bazel in 1653
op eene Disput, de comursu acHonum, advocaat te Leeuwarden in 1654,
raadsheer in 1667, overleden den 16 Junij 1686.
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Vriemoet LXXVII: ."Mckciig.., 220; Tiro nobili jvgi Legcdis indvstriae agiiatione ac perpetvo bene a-gendi motv indefesso Dn. Joanni Rhala Frisio svh primo eeléberrimi parentis
hitvitv in sacræ TJiernidos spem nat.o; nvpc vero applavdent-ihcs alma et æternitaie et Basiliœ
Academia vt pirs paiernre memorue sensvs Iieic extern dumi indigenis excitarel, in supremam
ivrisconsvlt. Gloria-m decvs immortalilatem, adoptando temporvm felicia constanli affeei-vs svi
ambziione jollicelvr ïacoivs Brandmyllervs, Tnst- T. Profeas. Basileæ Typis Georgii Deckeri,
Ac'ad. Typogr. A. S. 1653.

S. 1677 — 168 5. G e r l i c h D o y s , geb. den 20 December
1626, waarschijnlijk te Deventer, eerst Kapitein over eene compagnie
te vo et, daarna (1669—1684) raadsheer. De krijgsmansgeest schijnt hem
nooit te hebben verlaten. Aan zil'n zoon, den Kapitein Diederik Julius
Doys, student te Franeker, was in 1680 namelijk door den Senatus Judicialis kamerarrest opgelegd, zoodat die door twee adsistenten bewaakt
werd. Toen dit den vader, onzen raadsheer-curator, ter ooren was gekomen, is hij te Franeker „seer onverwacht bij nachte - koomen aenrijden ende heeft, selfs met een rappier gewapent ende met nogh 3
insgelijxs gewapende Persoonen g' assisteert"; zijn zoon in Vrijheid gesteld. Op de klagte van den Senaat, gelastten de Gedep. Staten, dat
Doys in de eerste plaats zijn zoon binnen twee dagen weder moest
leveren op de kamer, waar hij hem bevrijd had, en dat hij zich verder
bij den Stadhouder, Curator Magnificentissimus, over zijne handeling
moest verantwoorden. Doys overleed den 21 December 1685.
Vriemoet. LXXXIII; Siekenga, 223; Diar. II, 318—326, R. G. 3 Julij 1680.

1 6 7 8 — 1 6 9 6. Prins H e n d r i k C a s i m i r v a n N a s s a u ,
Erfstadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, Curator Magnificentissimus, volgens S. R. 19 Februarij 1678.
W. 16 7 9 — 1708. W i l l e m v a n H a r e n , geb. te Leeuwarden
17 October 1626, studeerde te Franeker, Utrecht en Leiden, en ondernam
daarna eene wetenschappelijke reis naar Frankrijk. Na zijn terugkeer
in 1649 opende zich voor hem weldra eene schitterende loopbaan. In
1650 werd hij namelijk volmagt ten landsdage en rentmeester-generaal
der domeinen, in 1651 afgevaardigde ter Staten-Generaal, in 1652 zag
hij zich geroepen tot het grietmanschap van 't Bildt, welke betrekking
hij tot 1708 vervulde. Onder onze staatsmannen in de zeventiende eeuw
nam hij, door de uitstekende wijze, Avaarop hij zich in talrijke commissiën en ambassades kweet, eene eereplaats in. Den 15 April 1708 heeft
hij te Leeuwarden, in den ouderdom van ruim 81 jaren, het tijdelijke'
met het eeuwige verwisseld.
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Z, Huler, In obitum Guil. ah Maren Oratio, habita cl. äl Jutiii 1708. Fran. 1708; Vriemoet, LXXXI; van Sminia, 318; F. Baders , Poëmata, Leov. 1702, 15—21, 63—66, 92, 2->4,
2'J'S, 241 ; C. Schellingei', Epitaphinm sniptum honori et pie memoriae Wilhelmi a^ Karen,
etc, Leov. 1708.

O. 1682 — 1714. J a r i c h v a n O c k i n g a , d e oudste zoon van
Hero, geboren te Leeuwarden in 1644, werd op dertienjarigen leeftijd
tot Kapitein bij de infanterie bevorderd. Hij schijnt te Franeker de
hoogeschool bezocht te hebben. In 1666 lid van het Hof geworden,
overleed hij als presiderend raadsheer den 7 November 1714.
Vriemoet, LXXXIV; Sickenga, 217.

S. 16 8 6 — 1688. J o h a n n e s Van H a e r s o l t e , lid der Ridderschap van Overijssel, Burgemeester van Bolsward, afgevaardigde naaide Staten-Generaal en als zoodanig ambassadeur naar Zweden in 1638,
naar Polen in 1701, overleed te Dresden 29 Januari, 1716.
Vriemoet, LXXXV

;

Baders, 226; Stamboek, I, 181, II, 117.

Z. 1686 — 170 3. D a n i e l de B l o c q v a n Sc h e i t i n g a , geboren den 21 December 1621, zoon van Lieuwe, boven vermeld, studeerde
te Franeker en te Angers, waar hem den 29 September 1643 de doctorale graad in de regten werd Verleend. In December 1644 keerde hij
eerst uit het buitenland terug, waarna hem dadelijk de post van Ontvanger-Generaal van Friesland werd opgedragen. Van 1647 tot 1692
bekleedde hij het grietmanschap van Schoterland. Zijn sterfuur sloeg
te Heerenveen, den 27 Januarij 1703.
Vriemoet LXXXVII; van Sminia, 365; H. Neuhusius , 200 ;'H. Hes, Plialaecus feralis in
oUtum — Danielis de Blocq à Scheltirga, ilhistris atlienaei Frisiae nuratoris, territorii,
quod dicitus Schoterland, e.rpraefecti. Leov. 1703,

S. 1688— 1 7 1 4 , W. 1714 — 1716, O. 1 7 1 6 - 1 7 3 1. Sic co
van G o s l i n g a , geboren op Waltingastate te Herbaijum in 1664,
studeerde te Franeker en te Utrecht, en deed daarna eene buitenlandsche reis. Teruggekeerd, zag hij zich eerst (1687) tot lid van de rekenkamer, een jaar later tot Grietman Van Franekeradeel gekozen. Opgetreden in alle staats- en provinciale collegiën, heeft hij Vervolgens als
staatsman een roemrijken naam verworven. Eene borstziekte sleepte
hem den 20 September 1731 ten grave.
P. Wesseling, Oratio funehis in memoriam Sicconis à Goslinga, dicla Kal. No». t7-S!.
Fran, 1732; waarachter elegiën van P. F. Vegilin van Claerbergen, B. D. van Burmania,
Abi'. Wieling en P. Wesseling; Zeveusbeschrijving ran beroemde en geleerde mannen, met he-
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dendaagsche sterfgevallen, Amst. 1732, V, 895—414; Frisia Nobilis, 1 0 5 - 1 1 3 ; 11. Koukens,
Gedagtenisse voor Z. E. de heer S. van Goslinga, enz. Leeuw. 1731 ; B. Idema, lijkzang oj)
Sikko van Goslinga, Leeuw. 1731; de Vrije Fries, III, 277en vo'g., XII, 457; Memoires relatifs à la guerre de succession de 1706- 1709 et. 1711, de Sicco va» Goslinga, Beputé des
Flats-Generaux. FuUiés par lf A. Evertsz et G, II. M. Detyrat, Leeuw. 1857; J. Sande,
Aan den SJV G. lieer S. van Goslinga—wegens de provincie van Friesland, medegecommitteerde ter vergadering van de Staten-generaal in 1706, Leeuw. 1706 (in plano'); Moge
historiquc de Sicco de Goslinga (Lettres serieuses et badines, La Haye, 1729 - 33, VII, 156);
Vriemoet, LXXXlX; van Sminia, 196; A. Wassenbergh, Graftombe van S. v, G, in de kerk
te Dongjum (Nieuwe Fr. Volksalm. 1856, 79).

Z. 1703 - 1 7 4 2. M a r t i n u s v a n S c h e l t i n g a , zoon van Daniël, boven vermeld, geboren 19 Februarij 1666, studeerde te Franeker,
Grietman van Lemsterland , 1689—1692 , van Schoterland , 1692—1715,
overleden 11 Februarij 1742.
Vriemoet, XCII, van Sminia, 366 ; C. Schellinger, Flegia in obitum Ameliae van Coehoorn,
conjugis gravissimi viri M. à Sclieltinga Leov. 170S (in plano); H, Hes, Zessus alcaieus in
lacrumaKles exequias— Am. « Coehoorn, Leov. 1708 (in plano); J. Sande, Aan ~~ den heere
M. van Scheltinga, over liet afsterven van zijne gemalinne — mevromo A baronesse van Coe~
hoorn. Leeuw. 1708 (in plano).

1708 — 1711. Prins J a n W i l l e m F r i s o , Erfstadhouder van
Friesland en Groningen, Curator Magnificentissimus.
W. 1 7 0 8 - 1 7 1 4 , O. 1 7 1 4 - 1 7 1 6 . S j u c k G e r r o l d J u c k e m a
v a n B u r m a n i a van Cammingaburg en Oosterbroek, volgdein 1671
zijn vader op als Grietman van Wijmbritseradeel en dijkgraaf. Na verschillende politieke ambten te hebben vervuld, vestigde Burmania zich
in 1719 op Oosterbroek, bij Eelde. Daarna lid geworden van de Ridderschap van Drenthe, nam hij tevens zitting in den loffelijken Etstoel van
dit Landschap. Den 4 December 1720 sloeg te Leeuwarden zijn stervensuur.
Vriemoet XCIV ; Scheltema, Slaatk. Nederland, I , 198; van Sminia, 301; XXII Vetenim
in Frisia Nobilium Carmina (achter den Naamrol der Maden 's Hofs van Friesland, Leeuw.
1742); Frisia Nobilis, 40 — 42; 2 8 0 - 2 8 7 ; waarin niet zijn herdrukt: C. Schellinger, Antiquitate generis, gloria majorum suaeque pari/er, doctrinae aique eruditionis laude nobiliss.
atque eminentiss. viro el domino S. G. Juckema a Furmania — eum ad curam academiae
Frisiae introduceretur, Fran. 1709 (in plano); Lyktranen — met veel deelnemenderomeegestort
op het salig en christelijk afsterven van den H, W. G. Heer S. G. Juckema van Bnrmanja, enz.
Sneek, 1720.

S. 17 1 4 - - 1 7 4 5. U1 b e S i xrna V a n A n d 1 a, geboren te Leeuwarden in 1673, sedert 1690 student te Franeker, vervolgens Kapitein,
raadsheer in 1703, overleden den 17 Maart 1760.
Vriemoet XCVl.
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W. 1716 — 1747. D u c o U e r r o l d M a r t e n a v a n B u r m an i a , geboren in December 1687, volgde in 1716 zijn vader op als Grietman van Wijmbritseradeel en dijkgraaf, en bekleedde vervolgens verscheidene provinciale ambten. De 4 September 1747 is zijn sterfdag.
Vriemoet, XCVÏÏI; Van Srainia, 302; Zangen op zijn huwelijk den 8 Nov 1716 gesloten
met Feddina Sophia van Goslinga, waarvan sommigen ook afzonderlijk zijn uitgegeven, te zamen in Frisia NoUlis, 43,44, 261—287.

1731 — 1751. Prins W i l l e m C a r e 1 H e n d r i k F r i s o, Erfstadhouder van Friesland, Curator Magnificentissimus.
O. 1731—1774. H e s s el D o u w e E r n s t van A ijl v a , geboren
den 6 November 1700; student te Franeker 1717—1721, Grietman van Westdongeradeel 1722—1762, 1768—1772, overleed, optime de replublica et
ecclesia meritus, op Haniastate te Holwerd, den 26 Maart 1774.
Vriemoet, XCIK ; van Sminia, 72.

1742 — 1773. L i v i u s S u f f r i d u s L i j c k l a m a à N i j e h o l t ,
geb. 1695, werd, na te Franeker gestudeerd te hebben, de opvolger van
zijn vader als Grietman van Opsterland in 1718. Ook is hij lid geweest
van het collegie van Gedep. Staten. Hij overleed den 2 Maart 1773.
Vriemoet, CII; van Sminia, 387.

S. 1745 — 1 7 7 5 . T j a l l i n g Æ d o H e s s e l R o o r d a v a n
S i x m a , geboren in 1707, student te Franeker in 1725, vervolgens Kommandant van de Stadhouderlijke lijfwacht, sedert 1734 vroedsman en
herhaaldelijk burgemeester van Staveren, lid van Gedep. Staten van af
1736, en afgevaardigde ter Staten-Generaal, overleden te 's Hage, 11
November 1775.
Vriemoet, CV; Sclieltema, I I , 312.

W. 17 4 7 — 17 5 7. T j a a r d B a r o n v a n A ij 1 v a, op Aijsmastate te Hichtum, geboren den 20 Maart 1712, student te Franeker in 1726,
Grietman van Baarderadeel 1734—1747, van Wonseradeel, 1747-1757,
lid van de Gedeputeerde Staten en van de Staten-Generaal, overleden den
2 September 1757.
Vriemoet, CVII; van Sminia, 237.

175 1 —17 59. A n n a , Prinses Douairière van Oranje en Nassau,
Gouvernante tijdens de minderjarigheid van den Stadhouder, Curatrix
Magnificentissima,
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W. 175 8 — 17 74. S j u c k G e r r o l d J u c k e m a v a n B u r m a n i a R e n g e r s / v a n Farmsum en ten Post, op Epema-state te Ysbrechtum, is geboren den 6 Maart 1713, was Grietman van Franekeradeel,
1732—1747, [jvan Wijmbritseradeel, 1747—1773, en overleed den 30 Maart
1784.
Van Sminia, 199.

1766 —179 5. Prins W i l l e m de Vijfde, Curator Magnifkentissintus.
Z. 1 7 7 3 — 177 7. Me n n o C o e h o o r n v a n Sc h e l t i n g a , geboren den 30 Mei 1701, oudste zoon van Martinus, boven genoemd, Grietman van Schoterland, sedert 1715 meesterknaap in het jagtgeregt in
Friesland, overleden den 28 April 1777.
Van Sminia, 367.

W. 1774 — 179 5. E g b e r t S j u c k G e r r o l d J u c k e m a v a n
B u r m a n i a R e n g e r s , geb. 21 Maart 1745, Grietman en dijkgraaf
van Wijmbritseradeel sedert 1773, tijdens cle omwenteling in 1795 uit
zijne betrekkingen ontslagen, overleed den 24 Februarij 1806.
Van Sminia, 3u2.

O. 1 7 7 4 — 179 5. D a n i ë l d e B l o c q v a n H a e r s m a , geboren 4 September 1732, Tonneboeijer voor de provincie in 1752, Grietman
van Achtkarspelen sedert 1764. In 1795 tengevolge van de omwenteling van zijne betrekkingen ontslagen, werd hij ten jare 1805
weder Drost van Dantumadeel, Kollumerlaiid en Achtkarspelen. Van
Haersma overleed te Buitenpost, den 7 December 1814.
Van Sminia, 113.

S. 1776 — 1783. G e o r g F r e d e r i k B a r o n t h o e Schwartz e nb er g en II o h e n 1 a n s b er g, geboren te 's Hage den 23 September 1733, studeerde te Franeker van 1750—1754. In 1756 lid der
Staten van Friesland, in 1760 lid van Gedep. Staten, in 1766 Grietman van Menaldumadeel geworden, zag hij zich voorts herhaaldelijk
afgevaardigd naar de Staten-Generaal. Ook werd hij Ontvanger-Generaal van Menaldumadeel en meesterknaap in het jagtgeregt. Als de
ontwerper en leider van de uitgave van het Groot Plakkaat- en Charterboeh van Friesland, heeft deze veelzijdig begaafde edelman zich een
monuinentum aere perennius gesticht. Talrijke geleerde genootschappen
rekenden het zich tot eene eer hem onder hunne leden te tellen, en
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het was met het oog op zijne talenten, dat men hem tot Curator onzer
academie benoemde, als representant der Friesche steden , olschoon hij
gevestigd was te lande, namelijk op de state Groot Terhorne, te Beetgum. Den 6 Augustus 1783 is hij te 's Hage in den ouderdom van 50
jaren aan de maatschappij ontvallen.
Bruiloft-Dichten op 't huwelijk van — G. F. Baron thue tichwartzenbery en Hohenlandsberg, en — Sophia Misabet Gravinne van /luniale, voltrokken te Leeuwarden den XIX
Maart 1758 (houdende Lat, verzen van H. J. Arntzcnius en J. Pierson, een Holl. vs. van E.
S, van Burmania, voorts een Fransen, een Friescli en een Holl. vs. van ongenoemden);
Belangrijk is de lijkpreek, getiteld : G, T. de Cock, De vlugtige vergankelijkheid van den
stervenden mensch, enz. - aangetoond bij het ontijdig en smarhoekkend overlijden van G.F.Baron
thoe Schwartzenberg en Sohenlandsherg, enz. In «ene Lykreden over 1 Petr. 1,21 uitgesproken.
Leeuw. 1783, welke ook de bron was van Scheltema, Staatkundig Nederland, I I , 3''2; Gab.
de Wal, de claris Frisiae Jureconsultis, Annot, 320—329, 452, van Sininia, 183; Vgl. voorts
W, Eekhoff, Gesch. v. d. uitgave van het Groot Plakkaat en Charterboek van Friesland, benevens levensschetsen van de bewerkers, in de Vrije Fries , M I , 321 en volg.
P. Nota. In funestum cladem patriae et academiae Frisiacae illatarn morle clarùsimorum
DuvM-Virüm — Georg : Frid: Schvjartzenbergii, Fatriae Fatris, aique — Joannis Schrader.
Rist: Eloq: ac Poetèos — Profess. ordinarii. Leov. 1784,- Th. van Kooten. Ad Frisiam,
in funere illuitr. viri Georg. Frid. Schwartsenbergii, Fatriae Patris, Leov. 1783; Ev. W(assenbergh), Lijkzang op het afsterven van G. F. Baron thoe S. en H. Harl. 1783.

Z. 177 7 — 1 7 8 9 . A u g u s t i n u s Lijek l a m a à Nijeholt geboren 7 April 1742, Grietman van Utingeradeel sedert 1762, wonende
op Andringa-state te Oldeboorn, overleden den 30 October 1789.
Van Sminia, 334; H. J. Arntzenius, Auguslino Lijcklamae à Nijeholt et Susannae thoe
Schwartzenberg et Eohenlandsberg, sponsis illustribus. s. 1. e. a.

S. 1783—1795. W i l l e m H e n d r i k B a r o n v a n H a m b r o i c k ,
een zoon van Robbert Hendrik van Hambroick tot de Arenshorst, opperHofmeester van Prinses Maria Louisa, en Amelia Sophia Herbertina van
Rhoder, geboren, waarschijnlijk te Leeuwarden, 19 Februari) 1744, student te Franeker van 1759—1762 , doch aldaar niet gepromoveerd, was
Edelman bij de voormelde Prinses-weduwe, toen hij in 1767 opgenomen
werd in de Vroedschap van Ylst. Sedert 1769 was hij een der burgemeesters
van dit stadje, totdat hij den 11 Augustus 1777 voor het West-Minnema
Espel lid van de Vroedschap en in 1778 tevens burgemeester van Leeuwarden werd. In deze betrekkingen ontmoet men hem op de lijsten der
regeeringsleden verder tot 1784, doch als burgemeester niet in 1780;
van 1784—1791 was van Hambroick ontvanger der boelgoeden, en sedert
1792 wederom burgemeester te Leeuwarden , totdat hij ten jare 1795
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door de omwenteling is gevallen. Ook is hij lid geweest van
Gedep. Staten en van de Staten-Generaal. Deze gunsteling van Willem V was aan Leeuwarden opgedrongen bij een brief van aanbeveling,
waarin Z. H. zich aldus uitte : „En wyl wy onderricht zyn, dat de Heer
van Hambroick niet in het Espel, waaruit de overledene Vroedschap
geweest is, woont, noch ook Burger is, en in uwe Stad niet bezit de
goederen, welke by ons reglement Van den 9 December 1766 gerequireerd worden, hebben wy goedgevonden UEd., in dit particulier geval,
van de opvolging van ons reglement en den eed, die UEd. op hetzelve
gedaan hebben, omtrent dit poinct te dispenseeren." Dit neemt echter
niet weg, dat van Hambroick een uitstekend regent en een Verdienstelijk
Curator kan zijn geweest, Den 19 Maart 1784 werd hij immers als Curator begroet door Ev. Wassenbergh, met de volgende woorden: Et
ademti quidem Schwartzenbergii dolorem ac desiderium, si quisquam
alius, tu certe uobis mollire poteris as mitigabis, Hambroicki, vir generosissime! iu quo nobilem animi magnitudinem, mores, ut in ista i'ortuna, ad omnem humanitatem compositos; rerum tractandarum usum multiplicem, miram denique in gerendis magni momenti negotiis dexteritatem saepe suspeximus! qui in hoc olim Lyceo ad uberriinam rerum
utilissimarum cognitionem, omnemque civilem prudentiam, etiam
Schradero praeceptore, feliciter efformatus es ! Cui denique almae Matris Franequeranae tam tuendae, quam amplificandae curam, nuper
adeo felicibus auspiciis susceptam, omnium modo nomine gratulabatur,
cuius tu in hanc Regionem & Academiam bene merita optime perspecta
habes, Rector magnificus!
Van Hambroick is den 16 Mei 1822 kinderloos overleden. Den 20
October daarna stierf zijne eenige zuster Maria Louisa. Zij waren de
laatsten der Hambroicks.
De Vrijheid. Amst. 1783, 244—25 i ; Ev. Wassenbergh, Laudatio/mnebris Joh, Sehraderi,
Fran. (apud Romar), 1—3; Mr. J. van Doorninck, Gndachthmdige aanteelceningen ten aanzien
van, de Gecommitteerden, ten Landsdage van Overijssel, sedert 1610—1794. Dev, 1871, 310, 311,

Z. 1789 — 1795. R e i n h a r d B a r on v a n L i j n d e n v a n L u n e n b u r g , geboren te Utrecht, 6 Mei 1742, Grietman van Opsterland
sedert 1781, en afgevaardigde naar de Staten-Generaal in 1795, verloor zijne
ambten in 1795, doch in 1812 ontmoet men hem weder als lid van den Algemeenen Raad Van het Departement Friesland, en in 1815 als lid van
de provinciale Staten. Den 26 Januarij 1819 is hij overleden.
Van Sminia, 389; Stmnioeh, I , 264.

1795—1797. Geene Curatoren.
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17 9 7 - 1 8 0 0. G e o r g i u s C o o p m a n s , den 27 Junij 1717
te Makkum geboren, aan de Latijnsche school te Franeker opgeleid en •
in 1734 _| aldaar student geworden, promoveerde den 31 Mei 1740 in de
geneeskunde, remissa disputatione. Ka nog gedurende een jaar zijne
studiën te Leiden te hebben voortgezet, vestigde hij zich als practizerend geneesheer te Franeker. Zijn wetenschappelijke zin, zijne gelukkige praktijk en edele hoedanigheden als mensch bezorgden hem een
grooten naam. Na in de Nova Acta Eruditorum, 1749, p. 231 sqq. eene
verhandeling gegeven te hebben over eene kwaadaardige koorts, die in
1748 vooral te Franeker heerschte, gaf hij ten jare 1754 eene vertaling in 't licht van het Engelsche werk van Monro over de zenuwen, hetwelk zooveel bijval vond, dat eene tweede uitgave gevorderd werd, die
den titel voert: A- Monroi Tractatus tres de nervis,eorumquedistributione,
de motu cordis et ducht thoracico, latine redditi á G-. Coopmans, qiii praeier commentarium perpetuum adjecit librum de cerébri et nervorum administratione anatomica. ed. alt. Harl. 1763. Later gaf hij uit: Neurologia et observatio de caïculo, ex urethra excreto, tabb. ittustr. Fran. 1789, waarvan
in 1795 een herdruk verscheen. Coopmans was in eerste huwelijk vereenigd met Johanna Wildschut, na wier dood hij iu 1755 hertrouwde
met Aukje Fontein, weduwe van Mr. Jacob Braam, die hem in 1799
ontviel. Hij volgde haar in het graf, den 30 Mei 1800, dus 83 jaren
oud.
Ter bruiloft van den heer Geuri/ius Cooymans, en îuejuj'vrot'Av Aakjen Fontein, Fran.
1755; J. Mulder, Laudatio funebris Georgii Coopmans , Leov. 1800, ook vertaald, als Lijkrede»
op Georgius Coopmans, Fran. 1801 (waarachter Latijnsche verzen van Kv. Wassenbergh en
Sjoerd Æbeles, en Holl, verzen van J, Brouwer, lî. Dibbetz en J. T. Wieland).

17 9 7 —18 0 2. Y ni e F r e e r k s T i g c h e l a a r , te Makkum, in
1795 Volksrepresentant voor Wonseradeel, vervolgens (1796, 1797) lid
van het Provinciaal Bestuur van Friesland. Sedert 1798 schijnt deze verdienstelijke Burger, die tot de Doopsgezinde gemeente behoorde, van
het staatkundig tooneel tot het ambteloos leven teruggekeerd te zijn.
Zie ons Deel I , 1Î2—125.

1797 — 180 2. E i s e E is in g a , geboren teDronrijp den 21 Februari] 1744, wolkammer te Franeker, werd in 1776 Burgervaandrig en in het
volgende jaar lid van de vroedschap, Vervolgens coilecteur van de brandewijnen en de havenspecieu, alsook medearmvoogd. Als beoefenaar Van
de wis- en sterrekunde maakte hij zich een naam door het groote Planetarium . 't welk hij iu 1780 voltooide. Ten jare 1787 moest hij als
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patriot vluchten, tot dat hem in 1792 verlof werd gegeven om zich te
Visvliet, even over de grenzen van Friesland, met der woon te vestigen.
De omwenteling voerde hem in 1795 weder naar Franeker, waar hij het
bedrijf van wolkammer hervatte, en tevens als volksrepresentant, lid van
het Provinciaal en van het Intermediair administratief Bestuur, en sedert
1803 als lid van het stedelijk bestuur de belangen Van het gewest en de
stad zijner inwoning heeft behartigd. Eisinga overleed den 27 Augustus 1828.
Mr. J. Scheltema, Geschied- en letterh. Mengelwerk, II, 2e st. 186 — 236; J. W. Meüter,
levensschetsen enz, door de Maatschappij tot N. v. 't A., 1838, I, 122—130; J. van Leeuwen, Hulde aan JEise Eisinga (De Vrije Fries, \', 86—96); W. Bekhoff, Het leven van Eise
Eisinga, enz., Schoonh. 1851; de Crane, Verzam, van biogr. Bijdragen en Berigteti, Leeuw.
1841, 75 ca volg. Zie voorts ons Deel I, 112-125, 421, 42?, 424.

1797 — 180 2. J o h a n n e s t e r H o r s t Gz. Nadat de raadsheer Mr. Montanus Hettema den 7 Julij 1797 Voor de benoeming tot
Curator bedankt had, schijnt het Provinciaal Bestuur geen voor die betrekking geschikt wetenschappelijk Katholiek te hebben kunnen vinden.
Volgens het decreet van 9 Junij 1797 moesten er immers twee Curatoren benoemd worden, die het Latijn verstonden, terwijl de beide anderen de „zogenaamde Taaie der geleerden" niet mogten Verstaan. De
zucht om een' Katholiek in het collegie Van Curatoren te doen plaats
nemen leidde tot de benoeming Van een derden ongeletterden Curator,
in ter Horst, die van 1795—1810 lid Van het stadsbestuur, laatstelijk
wethouder, en Van 1816—1824 secretaris Van Leeuwarden is geweest.
Nadat bij Kon. Besl. 6 Maart 1824 de heer L. Ypeij tot zijn opvolger
benoemd was, moet hij nog eenige jaren ambteloos hebben geleefd.
18ÖO—-180 2. P i e t e r S t i n s t r a , geboren te Harlingen den
16 December 1747, aan de Latijnsche school te Alkmaar door E. W.
Higt, Vervolgens aan die ter zijner geboorteplaats door Val. Slothouwer
opgeleid, studeerde te Franeker Van 1763—1767, en daarna aan de
kweekschool der Doopsgezinden te Amsterdam, totdat hij in 1770 proponent werd. Van 1771—1800 was hij de leeráar der Doopsgezinden te
Franeker, welke betrekking hij in 1786 niet met het hoogleeraarschap aan
de genoemde kweekschool heeft willen verwisselen. Als rustend leeraar
leefde hij Voor de wetenschappen, waartoe zijne kostbare bibliotheek, die
nagenoeg 5OOO werken bevatte, hem ruimschoots gelegenheid bood. Tevens
was hij Curator der Latijnsche school, en gedurende Vele jaren lid van
den stedelijken Raad. Door hen, die hem van nabij hebben gekend
D. IL
. 2
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is het betreurd, dat een man van zoo groote geleerdheid ten grave is
gedaald (18 December 1819), zonder eenige vruchten Van zijne studiën te
hebben nagelaten.
Handel, van de Maatschappij der Nederl. Zetterhinde, 182^, blz. 7; Mr. J. W. do Crane,
Hulde aan de nagedachtenis van F. Stinstra (overgedr. uit de Vadert, Letteroefeningen, \820.
Jl, 101-112).

18 0 2 — 1805. A d r i a a n G i l l i s C a m p e r , de derde zoon
van prof. P. Camper, geb. den 31 Maart 1759, kwam in 1773 te
Franeker aan de academie. Daarop in 1777 door zijn vader in de
wetenschappelijke kringen te Parijs ingeleid, zette hij zijne studiën te Leiden Voort. Intusschen hield hij zich ook dikwerf te Amsterdam op, om ter Voldoening aan zijn kunstzin zich op het teekenen en
het schilderen toe te leggen. Geen academischen graad zoekende,
wijdde de zeer begaafde zoon zich Voorts, aan de hand zijns grooten
Vaders, hoofdzakelijk aan de natuurkundige wetenschappen, inzonderheid
aan de zoölogie, geologie en mineralogie. Liefde voor deze vakken
Voerde hem naar Duitschland, Frankrijk, Italië en Zwitserland, waar
hij met de grootste geleerden Van dien tijd kennis maakte, en in bergachtige, vooral in vulcanische streken rijke aanwinsten verkreeg Voor
het Museum Camperianum. Na den dood zijns Vaders heeft hij, gevestigd op diens buitenverblijf Klein Lankum, bij Franeker, de resultaten zijner studiën neergelegd in de bewerking van menigen onvoltooiden
arbeid Van dien beroemden geleerde, namelijk: Overhel natuurlijk verschil
der ivezentrekhen in mcnschen van onder scheiden landaart en ouderdom; ov
het schoon in antyke beelden en gesneedene steenen. Gevolgd door eene nieu
manier om hoofden van allerleye menschen met zekerheid te teehenen. Na
des Schri/vers dood uitgeg. door zijnen zoon A. G. Camper, TJtr. 1791; Redevoeringen over de icijze, om onderscheidene hartstogten op onze wezens
te verbeelden; — over de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoet
dieren, de vogelen, de vissehen en den mensch; en over het gedaante schoon.
Uitgeg. door A. G. Camper, TJtr. 1792; Description anatomique d'im Elephant male; piMiée par A. G. Camper, fds de V'auteur; avec vingt planches. Paris, An XI (1802); Observations anatomiques sur la structiire
intericure et la squelette de phcsieurs especes de Cctacés; piMiées par A.
G. Camper, avec des notes par G. Cuvier et un atlas de 53 planches. Paris 1820. Ook gaf hij eene Discript. succimte du Maseé da P. Camper.
Amst. 1811.
Inmiddels heeft hij Verschillende betrekkingen bekleed. Prins Willem
V, aan wiens Huis de Camper's zeer verknocht waren, heeft hem het
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ambt van Drossaard van de Baronie en landen van Cranendonk en van
de stad Eindhoven opgedragen; van 1793—1795 was hij OntvangerGeneraal van de floreenrente. Hoe verdienstelijk hij zich maakte, van
1802—1805, als Curator onzer lioogeschool, en sedert 1807 als lid Van
de Commissie ter formatie der openbare en koninklijke hoogeschoolen,
is in ons eerste deel (blz. 125 en volg.) reeds aangewezen. In Mei 1812
benoemde de Keizer hem tot Rector der Groningsche Universiteit, wrelke
aanzienlijke betrekking het oppertoezigt over het geheele openbaar onderwijs in eene groote afdeeling Van ons land omvatte, en hem verpligtte om
zich te Groningen te vestigen. Daar hij niet van woonplaats wenschte
te veranderen, liet hij zich vervolgens liever aanstellen tot eersten
Inspecteur van dezelfde Universiteit. In hetzelfde jaar werd hij ook
Vrederegter in het kanton Franeker. Welk aandeel hij na de herstelling van ons volksbestaan heeft gehad aan de herziening van de
wetgeving op het hooger onderwijs, hoe hij als president-Curator het
Franeker Athenaeum tot stand hielp brengen, is uit ons eerste deel
eveneens bekend. Ten jare 1819 tot lid der Staten-Generaal benoemd,
bevond de werkzame man zich wegens deze betrekking te 's Hage, toen
de dood den 5 Februari) 1820 zijn levensdraad, te midden der zijnen,
afsneed.
J. G. S. van Breda. Levensschets van Adriaan Gillis Camper. Gent, 1823.

1802 — 1811. P i e t e r S t i n s t r a was de eenige Van de Curatoren van 1797, die in 1802 als zoodanig werd herbenoemd.
180 2 — 1811. Mr. A l b e r t u s J a c o b u s C o n r a d i , de zoon
van prof. P. Conradi, studeerde ter zijner geboorteplaats Franeker. Hij
schreef eene doorwrochte Dlsscrt. pJiilol. jur. de jure asylorum, in drie
stukken, Van welke het eerste den 4 Mei 1770 onder praesidium Van
prof. Cannegieter, het tweede een dag later onder het praesidium van prof.
Wigeri door hem werd Verdedigd, waarna hij den 19 Juni 1771 op het
derde stuk tot I. U. D. promoveerde. Na zich nog in hetzelfde jaar als
advocaat bij het Friesche Hof te hebben laten immatriculeren, bekleedde
hij vervolgens de betrekkingen Van Notaris en, sedert 1803, die Van stadssecretaris te Harlingen. Conradi overleed in 1823, eene belangrijke
bibliotheek nalatende, die van zijn wetenschappelijken zin getuigde.
1802 — 180 6. Mr. M e i n a r d u s S i d e ri u s , geboren te Leeuwarden, te Franeker den 6 November 1777 op Theses gepromoveerd,
was vervolgens advocaat en, sedert 1781, secretaris Van Doniawerstal, te

Wumkes.nl

20

Langweer. Na de omwenteling in 1795 ontmoet men hem achtereenvolgens als lid van de Nationale Vergadering, van de tweede Kamer
van het Vertegenwoordigend Ligchaam en van het Wetgevend Ligchaam
(1797—1805). Wegens zijne aanstelling tot Drost van Oost- en Weststellingwerf, in 1806, moest hij als Curator aftreden, omdat beide bezoldigde betrekkingen niet vereenigd mogten worden waargenomen. Vervolgens was hij tot 1810 Baljuw. Na de herstelling' van Nederland in
1813 werd hij Inspecteur van 's Rijks middelen in het arrondissement
Heerenveen, ook was hij gedurende Vele jaren president Van de commissie Voor den Landbouw. Siderius overleed ter zijner woonplaats Wolvega, den 19 December 1829, in den ouderdom van 75 jaren, van welke
hij bijna 49 jaren gehuwd was met Vrouwe H. E. J. Van der Horst,
die hem overleefde.
Zie over hem o, a. S. F. Klijnsma, Geschied!:, lierinnerin/jen vit de voormalige grietenijen
Oost- en Weststettirujieerf. Meppel 1861.

18 0 6 — 1 8 1 1 . Mr. F r a n s G o d a r d Aijzo B o e l e n s B a r o n
v a n L ij n d e n, een zoon van Reinhard, boven Vermeld, geboren te
Leeuwarden, den 21 Sept. 1781, studeerde te Leiden, waar hij in 1802
onder prof. Wijttenbach eene Diss. de Panaetio Bhodio,pMlosopho Stoico, verdedigde. Na in 1805 more majorum tot I. U. D. bevorderd te zijn op
eene Diss. exlúbens interpretationcm Jurisprudeiitiae Titllianae, in Topicis
expositae, werd van Lijnden in het Volgende jaar reeds tot Curator onzer
hoogeschool benoemd, terwijl er twee vacatures bestonden, tengevolge
Van het bedanken Van Camper en het aftreden Van Siderius. De tweede
Vacature heeft men onVerVuld gelaten.
Hij werd Voorts in 1809 jachtoi'ficier, in 1812 Raad Van het Arrondissement HeerenVeen en Vrederegter te Beetsterzwaag, in 1815 lid der
Staten en, in 1816, Grietman Van Opsterland. Eene hevige borstziekte
sleepte hem den 9 April 1828 ten grave.
Handel, der Maatsch. van Nederl. Letterhtnde, 1828, 4 8 - 5 0 , - 15. 1{. de Geer, Orat. qua
Athenaei Franeq. se Rectore. fata enarrucit {Aan. Acad. Gron. 1828/29), van Sminia, Veroolj
op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, Leeuw. 185', 42.
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II.
CURATOREN V A N HET ATHENAEUM.

18 15—1820. A d r i a a n G i l l i s C a m p e r . Zie boven.
18 15 — IS 20.
boven.

Mr. A l b c r t u s

Jacobus

C o n v a tl i.

Zio

1815 — 182 8. Mr. F r a n s Go d a r d A ij z o B o e 1 en s B a r o n Van L i j n d e n . Zie boven.
18 2 0 - 1 8 3 0 . W i 11 e m F r e d e r i k L o d e w ij k B a r o n R e ng e r s , geboren den 28 November 1789, sedert 1820 Directeur der directe belastingen te Leeuwarden, en van 1830 — 1850 Gouverneur van
de provincie Groningen, Staatsraad in buitengewone dienst, overleden
te Zeist den 15 Januarij 1859.
1820 — 1831. Mr. F r a n s J u l i u s J o h a n Van S c h e l t i n g a ,
geboren te Kollum 28 November 1749, Raadsheer in het Hof van Friesland van 1776—11 April 1796, Grietman Van Kollumerland, 1816—1818, Lid
van de tweede Kamer der Staten-Generaal, 1820—1822, Vervolgens Van
de provinciale Staten, overleden den 7 April 1831, in den ouderdom van
81 jaren.
1 8 2 8 — 1 8 3 4. Jhr. Mr. I d z e r cl Æ b i n g a v a n H u m a l d a ,
geboren te Leeuwarden den 12 September 1754, den 11 Mei 1780 te
Franeker tot I. U. D. gepromoveerd op eene Disput, de praejudicialibus
actionihus, werd den 16 Sept. van hetzelfde jaar tot raadsheer in den
Hove aangesteld, welken post hij den 19 Januarij 1792 (niet 1791) verwisselde met dien van Grietman van Hennaarderacleel. Als Voorstander
van het Huis van Oranje, in 1795 genoodzaakt om het land te Verlaten,
heeft hij tot 1806 te Leer gewoond. Daarna keerde hij naar Wommels
terug, waar hij in 1811 Maire is geworden. Van 1814—1826 bekleedde
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Humalda de aanzienlijke betrekking van Gouverneur van Friesland,
Waarna hij als Staatsraad in buitengewone dienst, tot zijn dood op 21
Februarij 1834, de genoegens van eene eervolle rust mogt smaken.
1831 — 1835. Mr. E d z a r d R e i n t v a n W e l d e r e n B a r o n
R e n g e i-s, geboren den 23 Mei 1801, den 27 Nov. 1825 te Leiden gepromoveerd op eene Blss. de adtdterio, sec. Jus GalUcum, eerst regter in
de regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden, was sedert 1835 lid van
het Hoog Gerechtshof te 's Hage, vervolgens van den Hoogen Raad,
en overleed den 28 December 1848.
18 31 —1840. J a n A d r i a a n B a r o n v a n Z u ij 1 e n v a n N ij ev e l t , geboren te Rotterdam den 25 Augustus 177G, was Griffier der
Staten van Holland, toen 's Konings vertrouwen in 1826 hem vereerde
met de betrekking van Gouverneur van Friesland, in de plaats van Humalda. Van Zuijlen, die tevens Staatsraad in buitengewone dienst
was, overleed den 29 Maart 1840.
183 5 — 1843. Mr. S j u c k v a n W e i d e r e n B a r o n R e n ge r s , den 8 November 1799 geboren, den 15 Februarij 1823 te Utrecht gepromoveerd, werd in 1824 Grietman van Wijmbritseradeel. Van
1823—1830 was hij lid der provinciale Staten, van 1830—1842 van de
tweede Kamer S. G., van 1843—1845 wederom lid der Staten, en van 1845—
1850 lid van de eerste Kamer S. G. Sedert 1853 lid van het Collegie
van Gedeputeerde Staten, overleed hij te Leeuwarden den 22 October
1870.
1S35 —184 3. Jhr. Mr. He 1 e n u s M a r i u u s S p e e l m a n
W o b m a, geboren; den 29 October 1787, na zijne promotie eerst Hoofdontvanger te Leeuwarden, daarna lid der regtbank, sedert 1 October 1838
raadsheer, in 1845 Vice-President, in 1847 President van het Provinciaal
Hof in Friesland. Na als zoodanig met ingang van 1 October 1863 op
zijn verzoek eervol te zijn ontslagen, overleed Jhr. Speelman den 20
Maart 1867.
1841 — 184 3. Jhr. Mr. H o b b e B a e r d t v a n S m i n i a , geboren den 30 September 1797, in 1821 aan de Groninger academie op eene
ffiss. de pactis tot doctor in de regten bevorderd, werd spoedig daarop
lid der Staten en, in 1823, Grietman van Tietjerksteradeel. In 1840 was
hij lid van de dubbelde Kamer der Staten-Generaal. Aan hem dankt
men de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, van de vroegste hjden af tot
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het jaar 1795, met unige geschiedk. aanteekeningen, Leeuw. 1837, en de
Naamlyst van de Grietmannen, die van 1816 tot 1851 Hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zyn geweest, Leeuw. 1851. Talj
rijke opstellen, door hem in de Friesche Volksalmanakken en ia de Vrije Fries
geplaatst, getuigen voorts van zijn lust en zijne volharding bij eene gelukkige beoefening van de geschiedenis en letterkunde van Friesland. Geen
wonder dan, dat hij de oprigting van het Friesch Genootschap van geschied-,
oudheid- en taalkunde in 1827 toejuichte en, sedert 1840, daarvan een ijverig medebestuurder was. Ook telde de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden hem sedert 1854 onder hare leden. Eene borstkwaal sleepte hem den 25 Julij 1858 ten grave.
De heer W, Eekhoff bragt e.ne welverdiende hulde aan zijne verdiensten, in een Levensbericht, opgenomen in de Handelingen der genoemde Maatschappij van 18Ï9, bladz. 159 —
160.
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III.

SECRETARISSEN YAN CURATOREN.
W i j b r a n d u s F a b e r werd den 15 December 1682 door Gedeputeerde Staten aangesteld tot amanuensis Van de heeren Curatoren, op een
traktement van honderd rijksdaalders in het jaar. Hij was toen ambtenaar
ter Secretarie van Gedep. Staten. Ook komt hij voor onder de Schepenen van Leeuwarden. Overeenkomstig 's mans verzoek is zijn zoon den
28 October 1712 door Gedep. Staten in zijne plaats benoemd en beeedigd, des, dat in werkelijkheid de vader het secretariaat levenslang zou
blijven waarnemen.
M a r t i n u s F a b e r , Leovardiensis, den 11 Junij 1707 te Franeker tot I. U. D. bevorderd, na eene Disp. de Bonationibus gehouden te
hebben, Volgde zijn vader op bovengemelde wijze op. Hij heeft zijne
betrekking tot 1743 Vervuld, en overleed in Augustus 1757.

Z a c c h a e u s G e r r o l t s m a , den 8 September 1718 te Leeuwarden
geboren, den 26 September 1740, remissa Dispiitationc, te Franeker in
de regten gepromoveerd, nam ten jare 1743 de plaats van Mart. Faber
in. Uit een Vers Van B. I(dema), getiteld: Ter gélegentheît van het gesloten Hutvelyh tusschen - Zacchaeus Gerroltsma - ende Maria Elisabeth Me
cMor (Leeuw. 1743), bleek ons, dat hij den 5 Mei Van dat jaar met
eene dochter Van prof. Melchior in het huwelijksbootje is gestapt. Na
het secretariaat in 1791 te hebben neergelegd, overleed Gerroltsma
den 17 October 1798.
P e t r u s W i e r d s m a, in September 1729 te Leeuwarden geboren,
lid van de Vroedschap aldaar van 1750—1795, sedert 1751 ook tot Notaris en, in 1775, tevens tot Auditeur-Militair aangesteld, was van 1791—
1795 secretaris van Curatoren, van 1802—1807 secretaris van het Depart.
Bestuur en daarna Assessor van den Landdrost, tot zijn dood op 31 December 1811.
Zonder eene academische opleiding te hebben genoten, wist Wierdsma
zich tot een regtsgeleerde van zeldzame kunde te vormen. Zijne stu-
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dien bepaalden zich niet alleen tot de oude Friesche regtsgeschiedcnis,
waaraan de nog zeer gezochte uitgave van Oude Friesche Wetten (door
hem en P. Brandsma) met cene Nederduitsche vertaalîng en ophelderende
aanteeheningen voorden (Campen en Leeuw. 1783, 1788, 2 st.), en zijne
Verhandeling over het Stemrecht in Friesland (Leeuw. 1792), herinneren,
maar hij ontwierp ook het Militair Wetboek van 1799. Onder de regtsgeleerden, aan wie in 1798 de zamenstelling Van een Burgerlijk en
Strafwetboek voor de Bataafsche Republiek werd opgedragen, telde men
ook onzen Wierdsma, Koning Lodewijk benoemde hem tot Staatsraad
in buitengewone dienst Voor de sectie van wetgeving en algemeene
zaken, en tot Ridder in de koninklijke orde van de Unie.
Gab. de Wal, De claris 1'risiae JureconsvMis, 09—74, Annott 412—421 ; AV. Bekhoif,
Voorlezing over /iet leren van Petrus Wierdsma (De Vrije Fries, VIII, 1—47).

Mr. J a n V r i e m o e t I) r a b b e, een zoon van Evenvijn Drabbe,
conrector te Franeker, bibliothecaris onzer hoogeschool, en Johanna
Cornelia Vriemoet, geboren in 1769 (gedoopt 18 Oct), promoV'eerde den
5 November 1793 te Franeker op Theses. Yan 1797—1802 was hij Secretaris A'an Curatoren, in 1803 en 1804 lid van het Departementaal
Bestuur van Friesland, voorts Inspecteur der in- en uitgaande regten
en accijnsen in het arrondissement Franeker van 1807—1820, A'ervolgens in het arrondissement Leeuwarden tot 1828, in Avelk jaar hij,
zooals ons werd medegedeeld, naar Groningen is verplaatst. Hij was
gehuwd met Petronella Helena Cornelia Wentholt,
Mr. Wijbo J a c o b s H a n e k u i j k , van Harlingen, promoveerde
in 1778 te Franeker op een Specimen jur. ad Regulam juris 144. Hij
vestigde zich als advocaat ter zijner geboorteplaats, en bekleedde het
secretariaat van Curatoren sedert 1802 tot aan de opheffing der hoogeschool. Vervolgens ontmoet men hem als lid der Provinciale Staten,
als Rijksadvocaat en als Burgemeester van Harlingen. Mr. Hanekuijk
overleed, na een Avelbesteed leven, den 12 Februarij 1830, in den ouderdom van 74 jaren, van Avelke hij bijna 50 gehuwd Avas met vrouwe
P. M. Tetrode.
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LEVENSBERICHTEN
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DE H O O G L E E R A R E N .

Wumkes.nl

Wumkes.nl

S i b r a n d u s L u b b e r t u s. Wil men nieuwe inrigtingen wortel
doen vatten in de maatschappij, dan dienen terstond personen, bezield
met geestkracht, begaafd met kennis, beleid en volharding, aan haar
hoofd te worden geplaatst. Zulk een man was de eerste in de rij der
Franeker professoren, Sibrandus Lubbertus. Te Langwarden, in Butjadingerland, uit een invloedrijk geslacht, in 1556 of 1557, gesproten, te
Bremen door den Rector Molanus Voor het hooger onderwijs geVormd;
zou hij de Heidelberger academie bezoeken. De tucht van Zach. Ursinus
werd hem echter door zijne kennissen zóó streng afgeschilderd, dat hij
aan het vrijere academieleven te Wittenberg de voorkeur gaf. Vervolgens bezocht Sibrandus de universiteiten te Marburg en Genève. De
vlijtige leerling Van den grooten Beza, Van den beroemden Is. Casaubonus en den geleerden Franc. Portus, vertoefde in 1577 nog te Bazel,
om ten laatste te vertrekken naar Neustadt, werwaarts de Heidelberger
academie met hare evangelische theologen inmiddels was verplaatst.
Weldra gevoelde hij zich nu door den persoon en het onderwijs van
Zach. Ursinus, tot beschaming van zijne vroegere meening, zeer aangetrokken. Op den meest vertrouwelijken voet met dezen leermeester
omgaande, zag hij zich zelfs door Ursinus, toen deze door zijnen Vorst
met een anderen wetenschappelijken arbeid was belast, aanbevolen voor
de tijdelijke waarneming van de collegien over Aristoteles' Organon.
Deze taak durfde de leerling echter niet op zich nemen.
Na de academieloopbaan Voleindigd te hebben, werd Sibrandus Ie
Embden, op een predikantstractement, tot krankbezoeker aangesteld, mot
bevoegdheid om te prediken. Met den voortreffelijken Menso Alting
knoopte hij spoedig banden van vriendschap aan, maar niet lang duurde
het, of onze Calvinistische prediker liep „het Hof' en Voornamelijk (den
Lutherschen hofprediker) Ligarius te zeer in 't oog, omdat hij schrander,
geleert en veerdig in 't redentwisten was, waarvan hy in 't Coetus meermalen blyken gaf, en dus een bequaam medehelper van Alting konde
zijn. Daarom quam er beVel van den Graaf, dat men Sibrandus den
dienst zoude opzeggen." Zoodra zulks der regeering van Friesland ter
ooren was gekomen, bevorderde zij zijne overkomst, om het Woord te
verkondigen .ten dienste deser Landschappe" *). Deze roeping opVoli)

Ed, Meinei's.

Ooslvrieschlandls kerkcl. Gach.
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gende, kwam" Sibrandus in den aanvang van 1584 over. Door treffende
leerredenen, gepaard met een vurigen ijver voor den opbouw der Hervormde Kerk, deed hij zich aan Graal' Willem Lodewijk en de Gedep.
Staten spoedig kennen als iemand, waardig om dadelijk bij de oprigting
der Friesche universiteit een katheder in te nemen ').
Na bij de inwijding, den 29 Julij 1585, als hoogleeraar te zijn opgetreden, verwierf hij, den 27 Mei 1587, te Heidelberg den doctoralen graad,
met de verdediging van Theses theologicae, de quaestiono an homo in hac vit
legem Bei perfecte pracstare possit ? Ten zelfden jare trad hij met Truike
van Oosterzee, eene Friesche juffer, in den echt. Bij den Stadhouder en
de Staten stond Sibrandus bij voortduring hoog aangeschreven, zooals
blijkt uit de opdragt, om mot zijne ambtgenooten Lydius, Nerdenus en
Arcerius het twistvuur te dempen, dat tusschen de Leeuwarder predikanten Acronius en Balck hevig woedde, hunne gemeente in rep enroerbragt,
en, naar het schijnt, eerst met beider vertrek in 1589 eindigde. Voorts
werd hij, met Lydius en Menso Alting, door Willem Lodewijk en Prins
Matirits, tijdens de onderhandelingen over de reductie van Groningen,
ten jare 1594, uitgenoodigd om de Groningers op te wekken tot dankbaarheid voor die krachtige daad van Godes regterhand. Diensvolgens
hebben Alting op den vierden, Lydius en Sibrandus op den vijfden dag
na de overgave der stad, in de St. Maartenskerk, plegtige dankpredikatien uitgesproken. Zich aansluitende bij Phebens en anderen, heeft dit
drietal krachtig gewerkt aan de vestiging der Hervormde Kerk in Groningen; door hen is ook de Groninger kerkorde ontworpen; Lydius was
Voorzitter van de tweede provinciale Synode aldaar, op 11 October 1596;
Sibrandus Lubbertus had daarin zitting. Men verlieze bij een en ander
niet uit het oog, dat Willem Lodewijk, als vurig Calvinist, een geestverwant was van Lubbertus.
In 1596 werd onze hoogleeraar te Heidelberg beroepen; op den aandrang van Gedep. Staten, van vrouw en leerlingen 2), bedankte hij echter. Deed hij zijn best om door de vestiging der Hervormde Kerk, aanvankelijk te Embden, daarna in Friesland, vervolgens te Groningen, Rome
afbreuk te doen, ook voerde hij zijne welversneden pen tegen de JDisputationes de controversiisfidei,adversus hujus temporis hacreticos, van den
Kardinaal Bellarminus (Ingolst. 1581—1592 3).
-) Hij heeft zoowel te Francker als te Leeuwarden gepredikt. Amama zegt:
Itaque hicloci, ubi Gen. Comes & Ordinum Delegati fixas tune habebant sedes, Ecclesiam piis, eruditis, efticacibusque concionibus erudivit- Uit een brief van Gellius
Snecanus blijkt, dat bij bijzonder door de gemeen
ie Leeuwarden was verkozen. Vgl.
2
Dr. J. Reitsma, GeUim Snecanus, aant.
) Franek. Jrch. nr. 330.
3) De vruchten biervan waren io. De Papa Bntnano libri deeem, scolastice et
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Met Bogerman in 1607 afgevaardigd naar de vergadering, die te 's Hage,
op uitnoodiging der S. G., eene nationale Synode zou voorbereiden, ijverden beide Calvinisten sterk voor de handhaving der formulieren, tegen
Arminius en anderen. Was het te verwonderen, dat de Franeker hoogleeraar zich niet buiten de Arminiaansclie geschillen hield ? Tegen de
Epistola ad Hyppolylum ù ColUbus, gezant van den Keurvorst Frederik
IV te 's Hage, waarin Arminius zijne hoofddenkbeelden omtrent de geloofsleer ontvouwde, verschenen Disputaüones, waarin Sibrandus met zijne
leerlingen de vraagstukken van den dag behandelde. Met Bertius, den Verdediger van Arminius' gevoelens, geraakte hij in eene briefwisseling i).
Bovendien Avas het Socianismus hem een gruwel. En deze leer werd
zelfs te Franeker door eenige studenten, vroeger leerlingen van Vorstius,
toen die nog te Steinfort stond, neergelegd in een boekje, Bc officiohominis Christiani getiteld! Gesteund door den sterken arm der overheid,
deed Sibrandus huiszoeking naar Sociniaansche boeken en schrifturen op
de kamers van studenten 2 ); met de pen bestreed hij die leer in De
Jesu Christo Servatore libri quatuor, contra Faustum Socinum, Fran. 1611.
In de opdragt van dit werk Voerde hij over de Remonstranten eene
hevige taal, die in anti-Sociniaanschen ijver welligthaar oorsprong vond.
Zijne Declaratio responsionis D. Vorstii, Fran. 1611, lokte van den aangevallene een Catalogus errorum sive hallucinationum D. Sïbr. Lubberti,
Steinf. 1611, uit, waartegen onze hoogleeraar Commentt. ad non agnitos
XCIX errores, Lubbcrto à Vorstio objectos (Fran. 1613) rigtte. In een
brief aan den aartsbisschop van Canterbury, vóór dit boek geplaatst,
randde hij de Staten van Holland aan, met de beschuldiging van gebrek
aan inzigt in de kerkleer en daaruit voortspruitende onverschilligheid.
Lubbertus beijverde zich nl. om, door dien bisschop, den Engelschen
theologice collati cum dispulat. Rob. Bellarmini, Fran. 1594; 2o. De Conciliis
libri quinque, Genevae 1601; 3o. De Ecclesia libri sex. Fran. 1607; 4o. Replicalio de Papa Romano, adversus Jac. Gretserum. iliid. 1609. Dit laatste werk was gerigt tegen den door talloozc geschriften bekenden Jezuit Gretser, die in 1607 had uitgegeven : Defcnsionis Bellarminianae totnus primus, qui continet Apologiam primae
controversiae de verba Dei scripto et non scripto, adversus Witanerum, Junium,
Danaeum, Sibrandum, Ihmnium, aliosque sectarios, 1 V libris explicolae.
De polemiek tegen Rome bleef ook niet buiten de collegiezaal, getuige de Disput.
Theul. qua asseritur Romamtm Pontifieem esse. antichrislum, quam - sub clypeo • D.
Sibr. Lubberti - prop. Andr. Suavins, Franeq. 1606.
Een uitvoerig werk, de Anti-Bellarminus, waaraan de hoogleeraar eene langdurige
en nauwgezette studie had gewijd, liet hij in IIS. na. Merkwaardige brieven over
zijn strijd tegen de .Tezuiten onlvinu hij van Jozef Scaliser (Gabbcma, Epistolae, Oarl.
1.669, Ep. Gl, 63, 64) en van Phil.'Mornay du Plessis (Ep. 87).
i) Epistolica disceptatio de fidejustificanle, nostraque coram Deojuslificalione. Delf.
16t2, //dwelkc teçens mijnen danck gedrucket is" zooals hij aan zünen vriend Joh.
Saeckma schreef. Coll. v. Br. no. 28.
-) R. G. 9 Junij 16!!.
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Koning voor het Calvinisme in Nederland te winnen en hem tegen Vorstius
te stemmen. De Pietas Ordinum Ilollandiae et Westfrisiac, L. B. 1613,
eenè scherpzinnige Verdediging, gevloeid uit de pen Van der Staten advocaat-fiscaal Hugo de Groot, beantwoordde hij haastig met eene Responsio ad Pietatem Hugonis Grotü, Fran. 1614 ]). Met zijn ambtgenoot
Drusius stond hij niet op den besten voet. Op zijne godgeleerde twisten met Maccovius (Zie, I, 45, 46), komen wij in het levensberigt Van Maccovius terug. Geschaard aan de zijde van Bogerman en Gomarus, was
hij, als afgevaardigde naar de Dordsche Synode, natuurlijk een hevig
tegenstander van de Remonstranten 2).
Als hoogleeraar onderwees hij aan de academiejeugd de dogmatiek,
gelijk men met Dr. Glasius mag afleiden uit zijn eersten arbeid, die in
druk verscheen: De principiis Christianorum dogmatum lîbri septem, Fran.
1591 a), in 1595 reeds herdrukt en ten jare 1608 gevolgd door eene
Replicatio de principiis Christian. dogmatum. Uit Disputl. Theologicae, e:cplicantes guaest. catechetic. sub. pracs. D. Sïbr. Lubberti defensae, Fran. 1605,
1606, van welke ons dertien onder de oogen kwamen, blijkt, dat de dogmaticus mitsdien ook den Catechismus met zijne leerlingen behandeldeá).
Aan dit onderwijs heeft zijn Comment. in Cathechesin Palatino - Belgkam,
Fran. 1618, dan ook het ontstaan te danken 5). In het belang van kerk
en school, ijverde Lubbertus alzoo voor hetgeen naar zijne diepe overtuiging regtzinnigheid was.
Doelmatig den tijd verdeelende, behoefde hij nimmer te kort te komen in het geven van academisch onderwijs, noch zijue uitgebreide briefwisseling te staken °), veel minder af te zien van het voeren der pen
i) Mitlo tibi responsionem mearn ad Pietatem Hugonis et peto, ut eam severe legere
velis, eliam peto ut omnia et singula rigide examines et diligenter annotes, si quid
est, quod vel veritati vel staluipolitico ec'clesiasticoque obessepossejudicaveris. Stbr.
Lubbertus Johanni Saekma, 5 Martti 161-i. Col'. v.Br. n&. 30. Dit schrjven bewijst toch
des lioogleeraars goede trouw en eerlijkheid. Tevens zond hij het ter examinatie aan
anderen, o. a. aan Bogerman. Vgl. v. d. Tuuk, Joh. Bogerman, 113.
2
) Over den gang der Dordsche Svnode deed hij mededeelingen aan Faeckma, blijkens twee brieven, van 27 Febr. en 29 Maart 1619, Coll. v. Br. no. 39, 40.
3) Zijn leermeester Beza schreef hem hierover een vleijenden brief, 20Aug.l592.
Gabbema, Ep. 38.
4) Ook troffen wij aan Afihorismata de sacra coena, en Theses Theol. de peccatis, in 1605, en eene Disp. de libero arbitrio, in 1617, onder Lubbertus verdedigd.
5
) L'e Ged. Staten vereerden hem voor de opdragt 100 daalders. R. G. 18
Sept. 1618.
c
) In 1823 werden op Te Water's verkooping 800 onuitgegevene brieven voor
625 door Sir Thom. Phillips, in Worcesler-shire,"gekocht; 28 "stuks, gerigt aan Jo.
Saeckma, bevinden zich in de Col!, v. Br. In de c'olleclien van Gabbema, Limborch
en Burman zijn verscheidene brieven van en aan L. gedrukt, talrijke zijn nog onuitgegeven voorhanden in het archief Gabbema, te Leeuwarden.
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ter bestrijding van gevoelens, die niet de zijne waren. Een sterk ligchaamsgestel kwam hem bij zijn onVermoeiden arbeid te stade. De Gedep.
Staten boden hem daarbij fmantieè'le hulp, ter bezoldiging Van een amanuensis. Amama getuigde, dat hij als prediker op zijne hoorders een
zoo diepen indruk maakte, dat niet alleen de ontvankelijken van gemoed,
maar ook de mee.st verstokten zelden zonder tranen gestort te hebben
het kerkgebouw verlieten.
Aan humaniteit jegens de studenten, die zich ordelijk gedroegen, paarde
hij een diepen afkeer van de losbandigheid, die destijds maar al te zeer
den boventoon voerde. Geene voldoende wapenen bezittende om haar
afdoende te beteugelen, onttrok hij zich, na in 1589/90 het rectoraat te
hebben bekleed, met verlof van Gedep. Staten x), sedert 1595, gedurende
vele jaren aan de senaatsvergaderingen, op voorwaarde Van daarvoor een
buitengewoon collegie in de philosophie te zullen geven. Hieraan voldeed hij, o. a. door de behandeling van Aristoteles' Organon en Ethica.
In 1610 liet hij zich evenwel overhalen, om den scepter nog eens op
te vatten 2). Hij mogt dien echter niet overdragen, want de dood ontrukte den Rector in den nacht van 10.11 Januarij 1625, op 69jarigen
leeftijd, aan de Vaderlandsche kerk, aan de academie en aan zijn huisgezin. Zijne weduwe volgde hem reeds den 8 Mei daarna in het graf.
Moet men de onzalige geloofstwisten dier dagen betreuren, het blijft
eene waarheid, dat de Franeker hoogeschool zich in hem op een moedig
strijder mogt beroemen, die zijne stem krachtig heeft doen hooren, en
zoodoende haar een grooten naam en vele leerlingen, zich zelven daarentegen den haat der Remonstranten, bezorgde.
Ofschoon de grenzen van billijkheid en gematigdheid meermalen door
i) Vgl. R. G. 8, 9 Julij 1603.
2
) De Senaat gevoelde, wat prof. Bouricius na de rectorskeuze aan Saeckma schreef
(Arch. Gabbema, pak N.): viro imprimis cordato opus est, re in academicis detrito,
cuiusmodi praeter Duin. Lubbertuin nominare hoc tempore possim nullum, qui cum
ab ipsis naseendis eius incunabulis illarn qua fama, qua virtute, non vulgariter ornarit.
In die dagen schreef Lubbertus zelf: Nostra schola adhuc est tranquilla. Si magistràtus vellèt nocturnas excubias, ita ut debet, disponere, autsi D. Scholnrchae, quod
polliciti sunt, nobis id praestarent, posset academia tutam et perpetuam habere tranquillitatem. Sed Consules diserte dicunt se _ nolle et Scholarchae res Acaderaicas
prorsus negligunt. Coll. v. Br. no. 50. Ego sic sentio, Magistratum debere secundum
leges nostras agere, qnae ipsi mandata sunt, aiU alterutrunT futurum esse, vidclicetut
Rector habeat perpetuas turhas, quod anno superiori contieil, aut si turbas vitare
velit, omnia dissimulet et in omnibus connivcat, quod anno 22 faclum est. Utrui,que praestat ab alio fleri, quam a me. Ibid. no. 56. Lubberlus zal het oog hebben
gehad op de societales nationales, die ook in 1624 veel te doen gaven. Vgl. hetgeen wij mededeelden dl. I, 283—289. Zijn uitval tegen de Curatoren schrijven wij
toe aan de omstandigheid, dat zij hem, na den dood van Willem Lodewijk, niet over de
belangen der Academie raadpleegden.
D. II.

3
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hem werden overschreden, zag hij op lateren leeftijd toch in, dat de
wonden der kerk door vrede het best geheeld worden. Amama beroept
zich daarvoor op de voorrede van Lubbertus' werk over den Catechismus. Ons bleek hetzelfde uit 's mans briefwisseling met Saeckma. Te
laat betreurde hij misschien dat Rome van de inwendige verdeeldheid
der Protestanten partij trok, inzonderheid van de twisten met de Lutherschen over de Avondmaalsleer !).
Sixtini Amama Sermo funebris habitus post exequias D. Sibr. Lubberii. Fran. 1625; waarachter een Lat. lijkzang door prof. J. Hachting; Vriemoet, p. 1—19. Tjaden, Das gelehrte Ostfneslar.d. Aur. 1785, 245—262. Brncherus, Gesch. van de opkomsten vestiging der Icerlchen. in de provincie Groningen. Gron. 1821; blz, 252—254, 2S5, 273, 491, 404; Ypeij
en Dermout, Gesch. der Nederl. Hervormde Kerk,'-. II, 201, 230, aantt. 99, 100, 139
110; Diest Lorgion, De Nederd. Rerv. Kerk in Friesland, Gron. 1848, blz. 42 en volg.
De Vrije Fries, VII, 285, X, 190—192; Glasius, Godgel. Nederland, II, 410 414; Chr. Sepp. Het
godgel. onderw, in Nederland, ged. de 16e en 17e eeuw. Leid, 1873; I, 135 —143; Nic. Blancurdi Paneg. pro Jubïlaeo, Fran, 1685, 80; Goll. Monum. Belgii Faed. p. Phil. Timareten,
423; L. Aetsema, 48; Jac. Adamaei jEpigrammatum liber primus. Fran. 1595, 66.

M a r t i n u s L y d i u s , i n leeftijd de oudste der drie eerste hoogleeraren in de godgeleerdheid, is in 1539 of 1540 uit Deventer ouders
te Lubeck geboren. In deze bij uitnemendheid Luthersche stad, als
gereformeerde, in zijne jeugd weinig welwillendheid hebbende ondervonden, had hij het voorregt op de school te Ilfeld, in het graafschap Stolberg, onder leiding van den veel geprezen rector Michaël Neander te
worden onderwezen. Vervolgens bezocht hij al vroeg — hij was er reeds
in 1564—de hoogeschool te Tubingen, waar Mart. Crusius, Ling. Graecae prof., zijn leidsman Werd 2). Den 11 Nov. 1565 als student te Heidelberg ingeschreven, werd bij, naar het schijnt in 1567, aldaar onder
de leeraren aan het Collegium Sapientiae opgenomen. Aan zijn leermeester Zach. Ursinus, met wien hij tijdens zijn verblijf te Tubingen reeds
in vriendschapsbetrekking stond, had hij die onderscheiding misschien te
danken. Na de opheffing van het Collegium moet hij zich te Frankfort
gevestigd hebben; daarna was hij een korten tijd predikant teAntweri) Oieronymus Zanchius mihi narravit, in arcliivis Episcopi Metensis (cum ille Melis ageret) repertum fuïsse catalogum Theologorum Lulheranorum, qui per Episcopum
Metensem solili eram stipendia accipere a papa, ut bellum Saerainentarium fortiter
gererent. llaec epistola docet papam ijsdem artibus adhuc turbare Ecclesias Europaeas. Deus ttieatiir nos ab omni malo et Antichristi furores compescat! Lubbertus
Joanni Saeckma, 30 Aug. 1621. Coll. v. Br. nr. il.
-) Onder zijne nagelatene papieren, was ook eene beschrijving van de Tubinger
academie. Aant. van B. N. uit een brief van Ja:. Lydius aan Brandt.
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pen, om eindelijk in 1580 als derde predikant te Amsterdam op te treden, op het luttel tractement van ƒ 200.
Als voorzitter der Synode van 1582 Vinden wij hem — het zijn de
woorden Van Ds. Sepp — te Haarlem, in welke betrekking hij, na het
houden eener leerrede over Rom. 16 Vs. 16, ten betooge Van de noodzakelijkheid om halsstarrig dwalenden buiten de gemeenschap der Kerk
te sluiten, het Vonnis Van excommunicatie oVer Caspar Coolhaes uitsprak. In het volgend jaar werd hij, met zijn Enkhuizer ambtgenoot
Henr. Ant. Nerdenus, later zijn collega te Franeker, met de taak belast, om zich namens de gemeenten Van Noord-holland in gemeenschap
te stellen met die Vau Zuid-Holland, ter afwending Van de gevaren,
welke de kerk duchtte Van de Voorgenomen kerkordening, gelijk die door
Prins Willem I was ontworpen *).
Hij zal de oogen Van de oprigters der Franeker academie op zich gevestigd hebben, toen hij Voor een korten tijd door zijne gemeente aan
die te Leeuwarden in leen was afgestaan. Eerst na eene herhaalde
uitnoodiging nam hij het professoraat te Franeker aan, terwijl de Leidsche hoogeschool hem in hetzelfde jaar Vruchteloos een leerstoel aanbood.
Hem Vielen in de theologische faculteit de rang Van prof. primarius en
teVens het eerste rectoraat ten deel. Waar kerkelijke geschillen weggenomen moesten worden, zooals te Bolsward in 1586, te Leeuwarden
in 1589, werd Lydius gekozen, om daartoe behulpzaam te zijn. De pogingen der Amsterdamsche gemeente, om hem als haar leeraar terug te
krijgen, mislukten èn in 1587, èn in 1592. Welk aandeel hij heeft gehad aan de vestiging der hervorming te Groningen, is in het levensberigt van Sibr. Lubbertus reeds vermeld.
Zijne taak als hoogleeraar schijnt geweest te zijn het onderwijs in de
bijbelsche uitlegkunde, blijkens Voorlezingen oVer Ps. Cl en oVer de
profetien Van Nahum en Maleachi, die in Hs. door zijne nazaten werden bewaard. Godgeleerden letterarbeid liet hij in druk niet na. Men
schrijft dit toe aan zijne al te groote beduchtheid om betrokken te worden in den feilen strijd over de geloofsleer. Werd zijn oordeel over
de opvatting Van 't een of ander leerstuk gevraagd, clan was hij doorgaands zoo voorzigtig om de belanghebbenden naar een ander te Verwijzen, zooals Sepp met Voorbeelden heeft gestaafd. Of dit nu eene
berispelijke zwakheid moet genoemd worden, dan wel een prijzenswaardig doorzigt, laten wij in het midden. Welligt was de hoogleeraar te
zeer overtuigd van de waarheid, dat de kerk, in de dagen harer wori)

Kist en Roijaards, Ned. Archief, III, 327.
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ding, behoefte had aan eendragt en rust, en dat het twisten over dogmatische vraagstukken, onderlinge verdeeldheid, haat en wrok, in plaats
van liefde en verdraagzaamheid, aankweekt, zonder iemand nader tot het
Godsrijk te brengen. Het spreekwoord door hem op de jeugdige hoogeschool van toepassing gebragt: maritimus cum sis, ne veïisfieriterrestris, zal hem bij de beschouwing van den toestand der kerk ook Wel Voor
den geest hebben gezweefd. Naast Sibr. Lubbertus was „een man, zoo
vredelievend, dat hij zich geen arbeid omtrent het beslissen Van kerkelijke geschillen ontzag," op de regte plaats.
Liefde Voor de beoefening van de klassieke letteren en welsprekendheid is hem steeds bijgebleven. Daarvan kunnen getuigen zijne Carmina, opgenomen in de Beliciae poetarum Germanorum, T. III; JEpistola
III ad Joh. Meursium, Fran. 1597, en eene Be formidábïli Ma classe
Hispanica contra Anglos' divinitus repressa, fracta , dissipata, dextrae
Excelsi celebratio, ad Ps- CXXI7 adcomniadata, Fran. 15911); voorts
zijne vriendschap met Lipsius, met den Rostocker philoloog Nathan
Chytraeus en den Zuricher Joh. Guil. Stuckius, niet het minst zijne
briefwisseling met Scaliger.
Van ijver Voor de belangen der academie gaf hij uitstekende bewijzen in de Vroeger Vermelde geschriften (I, blz. 27, 33), uitgegeven, toen
in 1589 er reeds aan gedacht werd om die jeugdige inrigting op te
heffen, en naar aanleiding Van de teugellooze aanmatiging der studenten in 1591 en 1595. In 1598 aanvaardde Lydius het rectoraat voor
de tweede maal.
Op den 27 Junij 1601 overleed hij, zijne weduwe in bekrompene omstandigheden nalatende 2). Zijne zonen Balthasar en Johannes hebben den
naam huns vaders in de Vaderlandsche kerk met eere gedragen.
Vriemoet, 20—28; Nic. Blancardi Panegyricus, p, 10, 11, 93; Glasins, II, 411—416; Rogge,
in prof. W. Moll's Kalender voor de Protestanten in Nederland, 1857, Hz. 228v.v.;Chr.
Sepp, a. w. I, 125 vv.; Jac. Adamaeus, 64.

H e n r i c u s A n t o n i i N e r d e n u s , zoo noemde zich deze hoogleeraar naar zijne geboorteplaats Naarden, waar hij het levenslicht zag
den 13 Februarij 1546. Eerst door een zijner nazaten is de geslachtsnaam van der Linden aangenomen en aan de zijne toegevoegd.
i) Van deze oratio, in 1588 gehouden, beslaat ook eene Nederlandsche vertaling,
uitgegeven te Enkliuizen. z. j . (1609).
2) Fran. arch. no. 421. Zij was zijne tweede vrouw. Over het verlies van de eerste
condoleerde hem Lipsius, Epist. ed. Pontani, p. 24.
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Zijn vader Antonius was leeraar aan de school te Naarden (terwijl
Lamb. Hortensius aan haar hoofd stond), tevens secretaris der stad en
koorzanger ! ). Henrica van Loosdrecht was de naam zijner moeder.
Onderwijs in de eerste beginselen der humaniora ontving hij van de
reguliere Kanunniken in het klooster Oud-Naarden. Op 18 of 19jarigen leeftijd beleed hij reeds de gevoelens der Hervormden, waarom hij
in 1567, met den marteldood voor oogen, werd gekerkerd. Tijdig ontvlugtte hij nog den vaderlandschen bodem eiï daarmede Alva's wreede tirannij. Zijn vader en vele verwanten moest hij echter Verliezen als slagtofîersvan den gruwelijken moord te Naarden, op den 1 December 1572.
Bood Oostfriesland hem een veilig toevlugtsoord, met handenarbeid
heeft hij daar evenwel in zijne behoeften moeten voorzien. Toch vond
hij den tijd om zich verder te bekwamen in de Latijnsche, Grieksche
en Hebreeuwsche talen, alsmede in de theologische wetenschappen.
Uit dezen tijd dagteekent zijn uitvoerig dichtstuk (76 pag. in 4°), dat
eerst ten jare 1611 het licht zag, getiteld: Adolescentie* seu exïlium,
hoc est Historia Tobiae, poëtica paraphrasi reddita 2).
Na zes jaren in ballingschap doorgebragt te hebben, werd hem in 1573
het predikambt te Dijkhuizen opgedragen. Vijf of zes jaren later Verwisselde hij deze standplaats met Enkhuizen.
Het beroep naar Leeuwarden, hem in 1583 Vruchteloos aangeboden,
en de benoeming tot hoogleeraar te Franeker in 1585 bewijzen, dat
zijn goede naam ook in Friesland bekend was geworden 3). Dat hij de
spreker was, zoowel bij de opening Van de hoogeschool, als bij de inwijding harer kerk, is ons reeds bekend; eveneens , dat hij met Lubbertus en Lydius ten jare 1589 aangewezen werd om den vrede te
brengen in de gemeente Leeuwarden. Een tweede beroep naar deze
plaats had hij in 1590 hieraan ongetwijfeld te danken.
Toen er (1603) oneenigheden tusschen de predikanten en de gemeente
van Bolsward ontstonden, ontving hij van de Gedep. Staten (Bes. 17
Jan. 1603) in last met Dr. Sibr. Siccama zich derwaarts te begeven,
!) Daar de scholen destijds veelal bij kerken behoorden, waren de docenten gewoonlijk leden van het koor. Zie b.v. de aanstelling van den rector der St. Maartenssohool te Groningen van 1560, bij Lorgion, Regn. Praedinius, Gron. 1862, blz.
59. De Rector der A-school aldaar moest de leerlingen »mijt alle de vlijt vermaeiion
ende onderholden toe koere gaen, want prijncipael de sclioele om het koer gelundeert
ende gestijchtigel i«. Dijdr. tot de gesch. en oudheidk. der prov. Groningen, VI, 79.
Dezo taatste uitdrukking karakteriseert zoo juist mogelijk de oorspronkelijke bestemming van wat men kosteric- en schoolgoecleren noemt. Vgl. ons D. I, 3.
2
) De Praefatio is eene belangrijke bron voor de lotgevallen zijner jeugd.
3
) Vgl. ons Deel I, 10, 11.
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„omme voor den tijt van drie weecken d' gemeente met sijne gaven te
bedienen, en de d' voorss. misverstanden te helpen sussen."
De doctorale waardigheid verwierf hij aan de Leidsche hoogeschool,
in 1593.
Vruchteloos trachtte de gemeente te Alkmaar hem in 1596 te bewegen om den katheder tegen haren kansel te verwisselen. Gaarne
erkennende, dat populaire voordragten over den godsdienst hem meer
geestesgenot schonken dan de academische lessen, wilde hij zich toch
blijven wijden aan de Vorming van toekomstige dienaren der kerk. Ten
hunnen behoeve heeft, hij (1587) eene handleiding uitgegeven bij de beoefening Van de eischen Voor het leeraarsambt, onder den titel: Episcopus. Tábula de proprietatibus Episcopi, seu ministri verbi Dei ex fontïbus
Israelis extructa. In usum candidatorum ministerii verbi studiosorum Th.
in Acad. Franeq/.
Naar het getuigenis Van Ds. Sepp, wien een exemplaar ten dienste
stond, draagt de schrijver, met voorliefde voor het herderlijk werk,
daarin voortreffelijke dingen Voor, met name, waar hij handelt over de
wetenschappelijke bekwaamheden van den voorganger der gemeente en
over diens pligten jegens haar. Later gaf hij zijne De correctione fratrum
ccclesiastica apJiorismi uit. In zijne geschriften wees hij meermalen met
nadruk op het belang van 't onderzoek der heilige schriften; . . . credimus et loquimur - schreef hij - quod solae scripturae Cttanvivaoi comprehensae libris Vet & N. Testa. Propheticis & Apostolicis sint unica
& perfecta norma & Verborum & sensus Confessionum ecclesiae, Symbolorum, Catechismorum, Concionum, scriptorum, dictorum, & soli scripturae deferimus canonicam autoritatem, ut nihil sit rectum, nee qua de
verbis, nee qua de sensu, nisi quatenus ex ea depromptum est, recipiendumque sit, nee propter ecclesiae, nee Synodi, nee patrum, nee Doctorum autoritatem, sed tantum quia a Verbo Dei sit approbatum. — Sic
et nos consensus retinendi & testandi ergo subscribimus Confessioni et
Catechismo, non quod eos libros putemus esse {yeonvevaoii aut paris
cum iisdem autoritatis (male id creditur, calumniose dicitur), sed quia
ex unico Canone, qui est Scrip, sacra, desumptos esse & cum eo convenire judicamus. Zie daar 's mans belijdenis ').
De Theologia bïblica en practica schijnen het hoofdonderwerp zijner academische lessen geweest te zijn, te oordeelen naar de onderwerpen deitalrijke disputen onder zijne leiding door studenten gehouden. Zijn zeer
gewaardeerd Systema Theoïogicum, disputationibus publicis propositum in
i) Deum time et mandata ejus observa, hoc est totum hnminis, was de zinspreuk,
welke hij schreef in het album van een Franoker student. De Vrije Fries, VIII, 233.
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Academia Franeguerensi, Fran. 1611, 4°, heeft een groot aantal daarvan
bewaard i). Het exemplaar van de ProV. Friesche bibliotheek is namelijk zamengesteld uit 1°. Disputationes Theoïogicae XXVI, Fran. 1603—
1605, 2°. Disputationes TJieologicae XXVIII, Fran. 1598, 1599 2), Verschillende van deze, maar meestal over dezelfde onderwerpen, zijn de
Disputt. Theol IX, Fran. 1605, 1606, in 8°. Ook troffen wij er aan, die
tot geene dezer serien belmoren.
Als vijand van twisten en haarkloven, onthield hij zich zorgvuldig van
den pennestrijd over dogmatische vraagstukken van zijn tijd. Uit de
vermelde disputen blijkt echter, dat hij niet schroomde op den katheder
voor zijn gevoelen uit te komen en de leer der Hervormde kerk tegen
die Van andersdenkenden, met name tegen Rome en de Doopsgezinden,
in het licht te stellen en te Verdedigen 3).
Na reeds eene opgave Van zijn letterarbeid in druk te hebben gegeven {Catalogus laborum litterariorum annis jam XXVI variis temporibus
et locis elucubratorum, Fran. 1611), besloot hij, bij het klimmen zijner
jaren, op veler aandrang, nog tot de uitgave van de toespraken en redevoeringen bij de inwijding der academie gehouden (Zie Deel I, 21).
Niet lang daarna, den 14 Maart 1614, overleed de verdienstelijke man,
die zijne roeping als hoogleeraar uitnemend heeft begrepen, enmetregt
door Enimius vir insigniter facundus werd genoemd. Uit zijn huwelijk
met Ludovica Herberts Wijncoop, eene Geldersche, die de ballingschap
met hem had gedeeld, liet hij vijf zonen na, die met hunnen moeder
zijn dood hadden te betreuren. In de St. Maartenskerk te Franeker is
zijn graf*).
Jo. Coccejus, Orat, in Jo, Ant. van der Linden, Med, praet, profess. funere. L. B. 1664,
passim; Vriemoet, 29—36; Paquot. (fol. uitg.) II, 337; Glasius, II, 384, Chr. Sepp, a. w

!) De Praefaüo bevat een zeer belangrijk berigt over het begin der Hervorming
in ons land, waarvan een gedeelte, in het Nederlandsch vertaald, in de Navorscher,
XVII, 1857, blz 355—360 voorkomt. Vgl. over de zeldzaamheid van dit werk prof.
Doedes, in de Bibliogr. Adversaria, 1873, blz. 77.
-) Dit ex. bevat dus 54 disputen, van welke no. & der laatste serie is weggelaten. De geleerde Delprat, die het ex. der Remonstr. gem te Rotterdam gebruikte
bij zijn overzicht van de gesch. der Theol. faculteit te Franeker, opgenomen in de
Kerkhistor. Tafereden, deelt daaruit mede, dat van 1597—1613 niet minder dan
negentig jonge geleerden hunne disputen onder Nerdenus in het licht gaven. Als
de schrijver zich niet heeft vergist, dan moet het Roüerdamsche ex. vollediger zijn.
3
) Bonae mentes sunt a contentionibus alienae, et fugiunt Loyopuxiaç et If-r-roXoyiaq, sed cavendum ne earum nimio fugiendi studio fundamentum doctrinae periculo
exponamus.. System. Theol. praef.
4
) De grafsteen vermeldt den 20 April als des hoogleeraars sterfdag, terwijl het
Epitaphium', door prof. I. A. van der Linden in 1650 in de academiekerk geplaatst,
den 20 Maart aanwijst.
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113 v.v.; Jac. Adamaeus, 96—98. Zijn grafschrift achter Blancardi Panegtjricus, 77, 78
en in de Coll. Monum, 422.

H e n r i c u s S c h o t a n u s , de derde zoon Van BerendGabe's, landbouwer, en Johanna, Hendrik van Ruinen's dochter, ontleende zijn
geslachtsnaam aan de ouderlijke Woonplaats Oudeschoot, waar hij op
1 Mei 1548 het levenslicht zag. Ofschoon de vader gewenscht had,
dat zijne zonen in het landbouw-bedrijf' zouden Worden opgekweekt, achtte
de moeder, na zijn vroegtijdigen dood, het beter hun eene Wetenschappelijke opvoeding te geven. Zij vestigde zich met dit doel te
Groningen , om het drietal, Hendrik, Johannes en Gellius, de onder
Praedinius zoo vermaard geworden St. Maartensschool te laten bezoeken. Hier heeft de veel belovende Henricus dan, onder het rectoraat
Van Nicolaas Sasschers (1560—1567) zijne voorbereidende studiën aangevangen en — in Welk jaar is ons met zekerheid niet gebleken — ten
einde gebragt.
Daarna Was hij een geruimen tijd paedagoog bij de adelijke Groninger
familie Jarges; vervolgens Werd hij de mentor van Joh. Coenders, ook
een telg van een beroemd Groninger geslacht, die naar Leuven ter
hoogeschool zou gaan i).
Met Coenders legde onze Schotanus zich te Leuven op de regtsgeleerdheid toe. Na Weldra den graad Van baccalaureus Verworven te
hebben, maakte hij van de hieraan verbonden bevoegdheid gebruik
om dispuut-collegien te leiden. Drie jaren hielden zij zich hier op,
en vertrokken toen naar de academie te Douai, waar Schotanus eveneens privaat onderwijs gaf en dispuut-collegien leidde. Dat hij geacht
Was en gezien, bewijzen het decanaat der Friesche studenten-vereening,
hem zoowel te Leuven als te Douai door zijne gewestgenooten opgedragen , voorts zijn vriendschappelijke omgang ter laatstgenoemde plaats
met de hoogleeraren Boëtius Epo en Wibrandus (Proustinus?), beide
Friezen.
Van Douai, waar zij zich eenige jaren hebben opgehouden, begaven
zij zich naar Orleans, den eindpaal hunner studiën. Hier namen zij afscheid van elkander, Coenders om nog eene academiereis door Italië
te doen 2), Schotanus om, na eerst nog den 10 Mei 1583 den graad
i) De jeugdige reizigers vielen onderweg in handen van pyraten, die hen, in hoop
op een hoog' losgeld ,"gevangen hielden. 'Door d^ krachtige tussclienkomst van de
Groninger legeering en van den Luitenant der lloofdmanncukamer Johs. deMepschs.
kregen zij hunne vrijheid, geld en goed, terug.
2
) Deze veelbelovende jongeling is op de ttrugreis overleden te Spicrs, waar
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Van licentiaat Verworven te hebben, tot de zijnen terug te keeren.
Op de terugreis ontmoette hij te Parijs den grooten Cujacius, die hem
het zeker uitzigt opende op een leerstoel te Bordeaux *). Schotanus
wenschte zich echter niet van zijn Vaderland te scheiden. De reis
mitsdien Voortzettende, trof hem het ongeluk op de hoogte van Calais
wederom door zeeroovers te worden aangevallen, zoodat hij van alles
beroofd te Antwerpen kwam. Dit ongeval was oorzaak, dat hij zich
hier als corrector aan de beroemde drukkerij van riantyn verbond.
Dat hij hierdoor met vele geleerden en aanzienlijken in betrekking
kwam, behoeft naauwelijks te worden opgemerkt. Anderhalf jaar ongeveer was hij als zoodanig werkzaam, toen de geruchten over de oprigting eener Friesche academie hem door de zijnen werden oVergebriefd,
met aandrang tot zijn eindelijken terugkeer. De kans op een leerstoel
scheen hem gunstig ;" hij verliet mitsdien Antwerpen, om in het begin
van 1584 Leeuwarden te bereiken. Terstond liet hij zich als advocaat
bij het Hof inschrijven. Om zich den weg te banen naar den katheder,
opende hij in het Jacobijner Hof te Leeuwarden openbare voorlezingen
over de Instituten. Mogt hij zich Verheugen vele advocaten, gevorderde
scholieren en andere wetenschappelijke personen onder zijn gehoor te
zien, zijne lezingen en zijn persoonlijke invloed deden het gelukkige
denkbeeld ontwikkelen, dat men niet enkel een theologisch Seminarium , maar eene Universiteit moest stichten 2).
In deze dagen koos hij Geertke Meinerts3), de begaafde dochtervan
den Leeuwarder burgemeester Meinert Poll, tot levensgezellin.
Schotanus zag zich in zijne wenschen en verwachtingen niet teleurgesteld , want den 10 Julij 1585 werd hem opgedragen „in jure civïli
te profiteren ende leeren met tgene daeraen cleeft", en dit op eene
jaarwedde Van/500. Twee jaren later, den 28 April 1587 (zooals ons uit
het origineel diploma is gebleken, en niet 25 Mei 1592, gelijk Vriemoet
opgeeft), verwierf hij te Leiden den graad van I. U. D. Ten jare 1590
is zijn tractement met ƒ100 verhoogd.
Aan zijne collegien over de Instituten verbond hij de explicatie van
hij door het bijwonen der zittingen van het Rijks Kamergericht, praktische regtskennis
hoopte op te doen.
i) Parrhisios primum appellens, Cujaciuiri, quem turn ibi negolia morabantur,
ob nomen, salutavit, zegt Adaraa. Wat Johs. Valckenaer, Orat. de Schola Cuiaciana, p. 45 , dus beweert: Henricus Schotanus Cuiaeium audivit docentem, kwam
ons derhalve onjuist voor.
-) Zie ons Deel I, 11 en volg.
3
) Zoo noemt zij zich zelve, in een stuk op het Fran. Arch.no. 504. Vriemoet
noemt haar G^ertruida Poll. Zij is den 15 Mei 1560 geboren, en was eerst gehuwd
met Rijckman Fredricx, wien zij een kind schonk.
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de regulae juris. Privatim behandelde hij Theophili paraphrasis, en bij afwisseling de Classes Oldendorpii en de Paratitla Wesemlecü. Voor meer
gevorderden hield hij voorlezingen over den Codex en de Pandecten.
Met dispuut-collegiën, of openbare repetitiën, was hij altoos bezet.
Tot 1595 had onze hoogleeraar twee leerlingen tot doctor, drie tot
licentiaat en acht tot baccalaureus bevorderd. Met den besten wil Van
de wereld kon hij toch op den duur niet voorzien in 'tgeen de taak vatwee of drie professoren aan eene andere hoogeschool was. Velen gingen
dan ook ter volmaking hunner studiën nog een bezoek aan Leiden
brengen. Ziende, dat hij dit niet kon Voorkomen, bepaalde hij zich in
't Vervolg tot het elementair onderwijs in het Romeinsche regt.
In een hem zeer vereerend adres, waaraan wij deze bijzonderheden
omtrent zijn onderwijs ontleenen, drongen zijne leerlingen in 1595, bij
gelegenheid van de aanvaarding van zijn tweede rectoraat, er bescheiden
op aan, dat hij tot zijne hulp de benoeming Van een ambtgenoot bevorderen of, na afloop van den cursus over de Instituten, ook andere
deelen van het R. R. weder bij de hand mogt nemen. Daaraan schijnt
de ijverige man het oor te hebben geleend, vermits Julius van Beijma
hem reeds in het volgende jaar ter zijde werd gesteld. Dat Schotanus
de studenten tot een vader wilde zijn, bewijst de daadzaak, dat hij hen
op de kamers bezocht, de ijverigen aanmoedigende, de werkeloozen
vermanende ')•
Dit streven openbaarde zich ook, toen hij gedurende de eerste jaren
inspecteur was van de burse. De immer godsdienstige man las daar,
gelijk wij vroeger zagen, aan de studenten-tafels voor uit den Bijbel,
of hield er catechetische overdenkingen 2).
Van de vele leerlingen, door hem gevormd, die naderhand de balie,
der magistratuur of een katheder tot sieraad strekten, noemen wij in
de eerste plaats den eerst ingeschreven Franeker student Ausonius
Aijsma, later secretaris der Staten, die zijn huisgenoot en meest geliefde discipel is geweest; voorts Suffridus van Hania, Petrus van Runia
en Laelius Lijcklama3), die alle drie een zetel in het Hof hebben ingenomen ; Thomas Herbajus, eerst advocaat, vervolgens raadsheer,
i) Ingredior interdum ipsorura Musaea, exploro et sciscitor rationem discendi
bona et recta, collaudo et ut alacriter perganl, hoftor; sin minus, emendo et
expeditiorem commendo — schreef hij, 13 Cal. Jan. 1599. Coll. v Br. no. 64.
2
) Hic Theologum ac Catechistam dixesses — zegt Loll. Adama,
3
) Op den titel van eene door hem gehouden Disput. I. unie C. ex delict, defunct.
Frau. 1592, noemt hij zich Laelius Stellingwervins à Niholt. Achter den titel treft
men een vers aan van Schotanus, gerigt aan den Franeker Burgemeester Epo Juckema, over den gunstigen uitslag van den oorlog tegen Spanje. "Coll. v. Br. no 19.
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eindelijk Procureur-Generaal; Sibr. Siccama, den geleerden secretaris
Van Bolsward; Marcus Lijcklama à Nijeholt, Tim. Faber en Paulus
Buis, die allen een leerstoel te Franeker hebben beklommen; Dom.
Arumaeus en Joh. Epinus Huninga, hoogleeraren te Jena en te Groningen;
Tjalling van Eyssingha, den schrijver van In Insüháionum seu Elementorum D. Iustiniani — Lïb. IV breves commentarii, Fran. 1594 (376 pag.
in 4°). en, dien wij niet het laatst hadden moeten noemen, Daniel
Heinsius.
Met zijne elkander opvolgende ambtgenooten, v. Beijma en Lijcklama,
stond hij altoos op den besten voet; of daarentegen zijne gezindheid
jegens V. d. Sande wel niet iets te wenscheu overliet? Over dezen
ambtgenoot schreef hij althans vrij koel en onverschillig aan Saeckma.
Zich eenig en alleen wijdende aan het onderwijs, werkte hij niet
voor de pers.
Vriemoet vermeldt eene reeks Disputationes Juridicae, onder hem en
v. Beijma gehouden en in 1598 uitgegeven; bovendien de ook bij het
Friesch Gen. aanwezige Hïustrium exercitationum ex L. 1—9 Codicis
disputationes, Fran. 1604, 1605, van welke de beide laatsten door
Lijcklama zijn geleid. In de Bibl. Oiseïiana ontmoeten wij (p. 156, n°. 219)
Henr. Scotani et Io. Sandii Disputt. ad Pandeetas. Franeq. Terwijl hij
dus van collegiale hulp niet meer was verstoken, onttrok hij zich toch
niet aan de behandeling van de Pandecten en den Codex. Van het
kanonnieke regt heeft hij bepaald het 2e boek der Decretalen ook eens
met zijne leerlingen bij de hand genomen, gelijk ons bleek uit een
adres van 1599, betrekkelijk de regeling van zijn onderwijs.
Zijne levensbeschrijvers deelen gewoonlijk mede, dat de hoogleeraar
voor den hem aangeboden raadsheerszetel zou bedankt hebben, omdat
hij een afkeer had van pijnigings-middelen, welke werden aangewend
om de beschuldigden tot bekentenis te brengen. Daarop zoude zijn
ambtgenoot v. Beijma in het Hof van Friesland zijn gekomen. De
juistheid van dit berigt, door zijn vriend en lijkredenaar Adama dan ook
niet gegeven, moeten wij betwijfelen, tenzij de aangegeven afkeer
spoedig is geweken. Want later, na den dood van v. Beijma, heeft hij
hij zijne vrienden, Jo. Saeckma, Suffr. van Hania en Ritske van Ringhia,
vrij wat moeite gedaan om eene plaats onder de Raden van den Hove
magtig te worden, zonder echter in zijne wenschen te mogen slagen ] ).
i) De briefwisseling hierover vindt men in de Coll. v. Br. no. 62, 63, 64. Ondor meer voert S. aan, dat de benoeming van vreemden tot zoovele hooge posten
reeds zeer nadeelig werkte op den ijver der studenten , die zich slechts op eene
examenstudie toelegden , zich verontschuldigende met te zeggen , dat zij toch naderhand bij vreemden moesten achterstaan: quod damnnm alias irreparabile facile sar-
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Uit zijne talrijke brieven aan Saeckma spreekt sedert 1596 eene verbazende ontevredenheid, een klaarblijkelijke tegenzin in zijne maatschappelijke positie. Oorzaken hiervan Waren de partijschap onder de
professoren in en sedert de zaak van prof. Roggius, en naar aanleiding
der benoeming van Van den Sande, de demoralisatie der studenten en
de onvriendschappelijke verhouding tusschen den Senaat en de stedelijke
regeering. Zeer verklaarbaar is het dus dat een rustiger werkkring door
hem Werd gewenscht. Toen de hoop om lid van het Hof te Worden
vervlogen Was, werd de toon in zijne correspondentie nog onaangenamer.
Onophoudelijk voer hij uit tegen eene vermeende begunstiging van
vreemden boven inlanders; tot in het overdrevene klaagde hij over de
drukte van zijn ambt, over miskenning zijner verdiensten, over de
dure tijden, die hem als huisvader zoo zwaar drukten , en wat dies
meer zij. 't Bleek ons, dat Saeckma hem dan ook van overdrijving beschuldigd heeft, doch met geen ander gevolg, dan dat Schotanus nog
meer grieven te berde bragt, en beweerde Van alle zijden belaagd te
Worden. Genoeg dus om de overtuiging te geven, dat eene teleurgestelde Verwachting hem diep heeft getroffen ]).
Na een arbeidzaam leven overleed hij op 56jarigen ouderdom, den
22 Januarij 1605, met zijne Weduwe acht kinderen nalatende, onder
Welke Meijnardus en Bernardus, die beide eens een leerstoel te Franeker
hebben beklommen. Eerst den 15 Maart 1620 volgde zijne Wederhelft
hem in 't graf.
De hoogleeraar Faber gaf van den arbeid zijns leermeesters in het licht:
Schotanus redivivus, sive Gomm. erotematicus aut paratitla in tres priores libros Codicis, Fran. 1610, welk boek te Rome op den Index is
geplaatst.
L. Adama, Orttt. in funers D. Henr. Scotani. Fran. !6<~'5 ; Vriemoet, 36 — 42, Add. 2 ;
Paquot, I, 572 sqq.; G. de Wal, de claris Frisiae JureconsuHis, aun. p. 63 sqq.; Jac. Adamaeus, 68; J. Fungeri Sglva Carminum, Fran. 1607, p. 192—194; Familiepapieren van het
geslacht Schotanus, ook gebruikt door Mr. J. H. Beucker Andreae, voor zijn opstel: Het
aeslacht der Schotaniissen, in de Friesche Volksalm. voor 1850,

P e t r e j u s T i a r a . Na een 74jarigen levensloop,' rijk aan afwisseling , verliet deze grijsaard in 1585 nog den katheder te Leiden, om
ciri et restitui posset — zoo schreef hij aan Rlnngia — si locus adhuc migralione
Clariss viri p. ui. . Beyma, sermonibns et vocibus omnium mih debitus etiam
yestris iustis suffragijs det'eratur.
i) Arch. Gabbema, Pak IV.
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dien in Franeker weder te beklimmen. Hij was te Workum, den 15
Julij 1514, geboren; te Haarlem ontving hij het voorbereidend onderwijs
in de talen en vrije kunsten x); daarbij beoefende de jongeling van uitstekenden aanleg, zonder hulp van leermeesters, Verschillende vakken,
zooals wijsbegeerte, wis- en natuurkunde, muziek en schilderkunst; de
hiervoor noodige instrumenten vervaardigde hij zelf. Te Leuven studeerde Tiara in de geneeskunde; na ook Duitsche en Fransche universiteiten bezocht te hebben, promoveerde hij aan eene Italiaansche.
Aanvankelijk was hij eenigen tijd als geneesheer te Franeker gevestigd,
waar hij met Pietrick Anskes, de dochter van een welgesteld houthandelaar , huwde, doch later vertrok hij naar Leuven, als docent in de
oude talen. Suffr. Petrus, die hier in 1553 zijn leerling was, gewaagt
met grooten lof van Tiara's kunde, aangenamen omgang en smaakvol
onderwijs.
In 1555 ontmoet men hem als medicus der stede van Delft; van daar
vertrok hij weder naar Franeker, waarschijnlijk in 1557. Aan invloedrijke beschermers ontbrak het hem niet, zoodat aan hunnen invloed
zijne benoeming tot hoogleeraar in het Grieksch aan de nieuwe hoogeschool te Douai, in 1559 of 1560, wordt toegeschreven. Inmiddels was
hij hertrouwd met Aef Barendts te Franeker. Zijne eerste vrouw was hem
immers, althans vóór 1554, ontvallen. Aef kreeg te Douai het heimwee,
weshalve Tiara, toen hem in 1565, zoo door het plaatselijk bestuur, als
door vermogende edellieden en geestelijke gestichten, een vast jaargeld
was aangeboden, zich gaarne weder als stadsgeneesheer te Franeker vestigde. Terwijl vele zijner begunstigers, door den druk der tijden genoodzaakt, in 1572 de stad reeds hadden Verlaten, was in 1574 deregeering
zelfs door geldnood gedwongen hem zijnen dienst op te zeggen. Het
beroep als hoogleeraar in het Grieksch te Leiden gaf hem mitsdien in
het volgend jaar eene goede uitkomst.
Tevens werd hij Van deze nieuwe universiteit de eerste Rector Magnificus. Tien jaren stond hij reeds te Leiden, als de eenige hoogleeraar
in de Grieksche taal, toen men hem in het jaar 1585 te Franeker riep
ütotte professie van Griecsche Poëten te enarreren, ende dat op een
gagie van Vijffhondert carls. guldens jaeiiicx." Het verlangen naar zijne
Vroegere woonplaats, tevens de Vaderstad zijner Vrouw, zal er gewis toe
hebben bijgedragen, dat hij aan den avond zijns levens nog van standplaats
verwisselde. Veel nut heeft hij, voor de derde maal aan eene pas
i) Lollius Adama, een leerling van Praedinius, zegt in de lijkoratie op II. Schotanus: Florebat turn prae caeteris scholis vicinis omnibus licet celebratis, üayentriana, Svoüana, Harlemcnsi, maxime Groningana.
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gestichte academie opgetreden, niet meer kunnen stichten, want den
9 Febr. 1586 is hij reeds overleden. Aef Barendts overleefde hem *). Zelf
heeft hij niets anders in 't licht gegeven, dan o. a. door S. Petrus geroemde Latijnsche vertalingen van Plato's Sophista (Lov. 1533) en Euripides' Medea (TJltraj. 1543). Door de zorg van prof. Arcerius, den voogd
zijner minderjarige kinderen, verschenen Pythagorae, Theognidis et Phocylidis Gnomae, cum versione (Fran. 1589) en Tiara's Be veteri Frisiorum
disciplina militari restauranda et de verae nóbilitatis insignïbus TTO'IIJIMTIO
Fran. 15972). Van zijn wetenschappelijken arbeid als geneeskundige
bezat Granvelle eene Paraphrasis in aphorismos Hippocratis, die ongedrukt is gebleven. Zijne bibliotheek is Voor het grootste deel voor
onze academie aangekocht. Vandaar, dat men nu op de Prov. Friesche
bibliotheek meerdere werken met Mss. aantt. Van Tiara ontmoet, o. a. de
Opera Medica van Paulus Aegineta (Bas. 1538), en een Ammonius Hermeas. Suffridus Petrus beschrijft onzen hoogleeraar als een man Van
meer dan middelmatige gestalte, kloek, forsch en welgevormd van
ligchaam, edel en deftig Van gelaat, blank Van huid, ros Van haar,
breed Van Voorhoofd, met heldere oogen en zwaren baard. Hem was
te weinig zelfvertrouwen, en te groote bedeesdheid eigen, zoodat het
hem moeijelijk Viel in 't openbaar te spreken, omdat 't aanschouwen
Van eene groote schare toehoorders hem ligt bedremmelde. Bevoegde
beoordeelaars, zooals de hoogleeraren Meursius en J. A. Van der Linden, hebben hem als medicus en Graecus zeer geprezen. Zijn broeder
Dominicus en prof. Arcerius wijdden aan zijne nagedachtenis een epitaphium aan een pilaar in de groote kerk te Franeker. Lollius Adama
hield de lijkoratie, die, jammer genoeg, niet ter perse is gelegd.
Suflr. Petrus, de Script. Frisiae. Dec, XIII, 9. Adami Vitae Gerrnanorum philosophormn,
Frf. 1706, p. 157; 158. Vriemoet 43—48; Mr. A. Telting, Eenige levensbijzonderheden van
Dr. Pieter Tiara toegelicht, in de Nieuwe Friesche Volksalmanak voor 1861, Wz. 3—!6;
Dr, J. Banga, Gesch. van de geneeslc. en van hare beoefenaren in Nederland, Leeuw. 1868,
I , 156—158; Jo. Fungeri Sylva Carm. 1585, p. 118. ed 1607, p, 315; Bknoardi Paneg. 79,
Coll. Monum. 432, 433.

Johannes Drusius.

Voor den leerstoel in deOosterschetalen,

i) Fran. Arch.no. 421. Volgens een grafsteen in de kerk te Franeker overleed den
23 Sept. 1597 «Aef Baerns, Dr. Jacob Meintes wijf.» Zij schijnt dus hertrouwd te zijn.
-) Peerlkamp, die deze elegie, wegens haren ongekunstelden eenvoud en kernachtige uitdrukkingen , met groot genot las, zwaait den dichter een hoogen lof toe.
Tyrtaeum aliquem interdii'm mihi audire videbar — zegt hij. De vita doctrina et
facultate Nederlandorum, qui carmina Latino, composuerunt. Harlemi 1838, p. 148
L-150. Vgl. Hoeufft, Par». Lat. Belg. 30, 31.
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waarvan de kennis een onmisbaar Vereischte is voor den waren godgeleerde,
deden de Gedep. staten eene uitstekende keuze. Aan de eerste hoogeschool onzes lands ontroofden zij een harer schoonste sieraden in Johannes van der Driesche of Drusius.
Zijne ouders Clemens v. d. Driesche en Elisabeth Deckers woonden
te Oudenaarden, waar hij den 28 Junij 1550 is geboren. Als tienjarige
knaap kwam hij te Gent op de triviale school, om drie jarefî later te
Leuven aan de inrigting de Burgt of het kasteel (Castrum) genaamd,
zich aan de philosophie te wijden. Met den aanvang van 1567 was hij
terzelfder plaatse student geworden, maar toen zijn Vader, die de gevoelens der Hervormden had omhelsd, weldra voor de inquisitie naar
Londen vluchtte, en zijn Vermogen zag verbeurd Verklaard, liet de katholieke moeder den zoon dadelijk te huis komen. Op raad harer Verwanten
werd de jonge Drusius nu naar Doornik gezonden, om het Fransch te
leeren. Het jaar was echter nog niet ten einde, of Johannes was heimelijk van Ostende al naar Londen onder zeil, eer de wel beraamde en
door zijnen Vader sterk aangedrongen vlucht door de moeder werd ontdekt. Onder 't oog des Vaders ontving hij voortaan veelzijdig onderwijs. De gelegenheid om voorlezingen over de Oostersche talen van den
Franschen hoogleeraar A. R. Ie Chevallier (Cevallerius), die zich eenigen tijd te Londen ophield, te hooren, liet hij niet alleen niet voorbijgaan,
maar hij werd zijn leerling en huisgenoot, zoowel toen deze geleerde
een professoraat te Cambridge verkreeg, als na diens terugkeer naar
Frankrijk ] ). In Frankrijk legde Drusius zich vooral toe op de Grieksche
taal; in de geschriften der Rabbijnen gaf hij zelfs privaat onderwijs.
Wel keerde hij na zijns leermeesters dood naar Londen terug, met het
Voornemen om binnen kort zijne studiën in Frankrijk Voort te zetten,
maar de gruwelen van den Bartholomeusnacht hielden hem hiervan
terug. Geen nood, want al spoedig werden hem leerstoelen te Cambridge
en te Oxford aangeboden, van welke Drusius, slechts 22 jaren oud, den
laatsten koos. Vier jaren heeft hij daar het Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch
en Syrisch onderwezen. Daarop begaf hij zich naar Leuven om in de
regten te studeren, doch de politieke toestand van ons land noopte hem
weer naar Londen te wijken, totdat de Pacificatie van Gent vader en
zoon aanmoedigde om deze plaats van ballingschap met den vaderlandschen grond te verwisselen.
Weldra benoemden de Staten van Holland (20 Junij 1577) hem tot
i) Op de Prov. Fr. Bibl. is nog voorhanden Rob. Cevallerii Rudimenta Hebraicae Linguae, etc. Genev. 1567, met Ms. Ann. van Drusius, die waarschijnlijk
uit dezen tijd zijn.
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hoogleeraar in de Oostersche talen te Leiden. Na met eene Gentsche
juffer, Maria van der Varent, ten jare 1580 in den echt te zijn getreden, begon hij weldra ook de wetenschappelijke wereld met de Vruchten zijner studiën te Verrijken J).
Met zijn huisgezin onder eene zeer sobere jaarwedde zuchtende, zag
hij naar een voordeeliger werkkring om, zoodat hij gaarne, met voorbijgang van aanbiedingen uit Engeland, het professoraat te Franeker in
1585, op een tractement van f 500, aannam. Lydius had hem voor
dezen katheder sterk aanbevolen. Welk een opgang zijn onderwijs
maakte, kan men afleiden uit het eenstemming getuigenis Van Curiander en S. Amama, dat zelfs uit Engeland, Schotland, Denemarken,
Zwitserland, Duitschland, Frankrijk, Polen, Hongarije en Zevenbergen
studenten kwamen opdagen om Drusius te hooren 2). Een geluk was
het Voor de nieuwe academie den geleerden man 31 jaren te mogen
bezitten.
Bij het onderwijs in het Hebreeuwsch schijnt hij aanvankelijk de
grammatica Van Clenardus gebruikt te hebben, vermits hij in 1597
aanteekeningen daarop het licht deed zien. Eene Tabula in grammaticam Chaldaicam (Fran. 1602), werkjes De recta lectione linguae sanctae;
Be particulis Chaldaicis, Syriacis, Ihalmudicis et Màbbinicis, strekten ad
usum juventutis. Ten behoeve zijner leerlingen gaf hij eindelijk in
1612 eene door hem zeiven bewerkte Grammatica linguae sanctae
nova uit 3 ).
Veelvuldige geschriften getuigen van de vruchtbaarheid zijner studiën
op het gebied van de taalkundige uitlegging der Bijbelboeken. Door
Ypeij en Dennout wordt hem de niet geringe lof gegeven, dat hij,
Simon Episcopius en Hugo de Groot, de eenigen zijn geweest, die zich
in dat vak destijds wezenlijke verdiensten hebben verworven; hij, omdat door hem minder gebruik is gemaakt van de geschriften der Rabbijnen en meer voordeel getrokken uit de Alexandrijnscli-Grieksehe vertaling des O. V.
i) Tijdens zijn verblijf te Leiden gaf hij uit: Interpretum veterum Graecoru/n
fmgmenta in psalmos Davidis , Hebraice, Graece, Latine. Antv. 1581 ; Ad. voces
Ehraicas N. T. Comment. ib. 1582; Liber qtiaestionum et responsionum libri tras,
1583; Observationum libri XII, ib. 1581. Animadversionum libri duo. L. B. 1585.
-) Zie Deel I, 51, aant.
s) Onder zijne bekwame leerlingen lelt men Jolocus Larenus, of Joost van
Laren de Jonge, van Arnemuiden, later predikant in Zeeland, en een der reviseurs
van de Statenvertaling des Bijbels. Onder Lubbertus hield Larenus disputen over den
catechismus. Hij maakte Hebreetiwsche verzen achter verscheidene disputen in 1605.
Zie over hem Glasius en de door dezen aangeh. schrijvers, en over zijn geslacht
Nedei'l. Arch. voor kerkel. yesth. IX, 49—72.
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Voornamelijk door de bemoeijing van den Gedeputeerde M. van Idzaerda werd Drusius in 1596 gekozen tot mede-reviseur der bijbelvertaling, waarmede Marnix was belast; eene onderneming die door Verschillende oorzaken echter niet is voleindigd i).
Ten jare 1600 ontving hij van de Algemeene Staten, op aanbeveling van Arminius en Uijtenbogaert, cle vereerende uitnoodiging om
ter voorbereiding van de bijbelvertaling een commentaar te schrijven op
moeijelijk te Verklaren plaatsen Van het O. T., en daarbij de Chaldeeuwsche, Grieksche en Latijnsche, Vertalingen te raadplegen. Een jaargeld van
ƒ 400 werd aan dezen arbeid Verbonden. Ten einde hij onafgebroken
zijn tijd daaraan zou kunnen besteden, ontsloegen de Staten van
Friesland hem gaarne tijdelijk Van zijne academische werkzaamheden.
Een bekwaam leerling hield intusschen zijne collegiën; een amanuensis
heeft men hem zelfs tot verligting Van den arbeid toegevoegd. Het
Verzoek om ontslag als hoogleeraar is hem in 1603 echter niet toegestaan, o. a. op de oVerweging der Staten, dat de roem des hoogleeraars
vele vreemde studenten naar Franeker lokte.
't Geen hij, ingevolge de taak hem door de S. G. opgedragen, bewerkte,
zag eerst na zijn dood ten deele het licht, n.1. Gomment. ad loca difficiliora Pentateuchi, i. e. guingue lïbrorum Mosis, in 1617 door Amama uitgegeven ; de Notae majores in G-enesin, Exodum,
Levüicum et priora
XVIII
Capita Numerorwm,
zijn opgenomen in T. I, I I Van de Critici
Sacri, Amst. 1698 2 ).
Hoe zeer de Staten hem w a a r d e e r d e n , blijkt uit de tractementsverhoogingen in 1587 en 1595, telkens m e t ƒ100; in 1602 Vereerden zij
hem ƒ 200 Voor de diensten aan de academie bewezen; in 1606 schoten

!) Ypeij en Dermout, II. 354, aantt. blz. 340.
2
) In strijd met hetgeen Ypeij en Dermout (II, aant. blz. 248) meenden, dat,
de bijbelvertalers in 1619 de werken van Drusius niet geraadpleegd zouden hebben,
bleek ons uit een brief van Wilh. Baudart aan den R. M. te Fianeker van 30/20
Jan. 1640, dat Baudart eenige HSS. van Drusius van de Franeker bibliotheek onder
zich had en die hoog waardeerde. Adde et hoc, quod, quamdiu vixero; hi commentarij mihi usui esse possint. Optarim me reliquos eiusdem viri MSS. consequi posse, qui vel penes Vos, vel penes haeredes D. Bogermanni p. m. latitant, ni
1'allor. Nam luit vir ille, quamdiu vixit, helluo librorum maximus, et quicquid
talium scriptorum nancisci potuit, in scriniis suis conservare solet.
Baudart maakte zwarigheid om ze terug te geven, omdat Drusius van de S. G,
een jaargeld voor zijn arbeid getrokken had, en Gelderland er dus de meeste aanspraak op had : utpote prima vel primaria inter provincias foederatas Belgü. In
Dec. 1640 heeft men de hulp der Gedeputeerden daartoe ingeroepen. Hoe het is
afgeloopen bleek ons niet. Baudart is in hetzelfde jaar overleden. Dossier Brieven
van particulieren no. 24, ld. Res. van Gedep. no. 10. Vgl. Kist en Roijaards, Archief, V, 172 volg.
D. II.
4
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zij hem ƒ300 Voor, om Sulpüius Severus met zijne aantt. ter perse te
leggen; voor de opdragt Van dit werk schonken zij hem die som in 1608.
Drusius was zelfstandig en onafhankelijk in zijn oordeel. Geen aanspraak makende op den naam Van theoloog, beweerde hij alleen een
taaionderwijzer te zijn. Hij Verlangde den tekst vrij, naar eigene opvatting , te mogen verklaren. Aan formulieren, zooals die onzer Geloofsbelijdenis , weigerde hij zijne onderteekening i).
Deze denkwijze, nevens zijne Vriendschap met mannen als Arminius
en Uijtenbogaert, maakten hem niet gewild bij de strenge Calvinisten, iets
wat hem Veel Verdriet veroorzaakte. Onverdraagzame tegenstanders
moesten het dan ook soms bitter ontgelden; niet het minst zijn ambtgenoot Lubbertus, in de Epistola ad fratres Belgas, in qua calumnia
clüuUur recens spar sa de Logo creato. LeoV. 1615 2).
Verdacht Van over te hellen tot het katholicisme, antwoordde hij:
Quid dicam ? Post natam calumniam non fuit unquam major calumnia. Egone alienus a religione, cuius causa pater meus p. m. amisit
anno 67 octodecim millia florenorum ?
Zijn huishoudelijk leVen liet men zelfs niet onbesproken. Afdoende
gronden ten nadeele daarvan hebben wij echter niet gevonden 3).
i) Over den ijver van Lubbertus, Acronius en Bogerman, voor de formulieren,
schreef Arminius hem in 1608: Quo tandem abibimus, si sub initium reformationis
ad pontificium agendi morem relabimur. Gabbema. Ep. LX.
2
) De Ged. Staten maakten spoedig aan het twistvuur een einde, door het besluit sdat t' ongelijck Doclori S. Lubberti bij Drusium, deur t'uijtgeven van syne
missive aengedaen , bij een publijeke declaratie van syn Genade, de heeren Gedeputeerden ende de heeren Curatoren, op 't spoedigste zal werden gerepareert.» Zoodanig stuk is den volgenden dag reeds vastgesteld, zeker om door Drusius onder,
teekend te worden, en verzonden met last aan beiden om niet tegen elkander te
schrijven, of disputen te houden, die de studenten in twijfel konden brengen over
de kerkleer. R. G. 7, 8 Febr. 1616. Vier dagen later is Drusius aan eene kortstondige ziekte overleden.
3
) Sepp wijst er op, dat de student Floor in diens studietijd een huwelijk wilde
sluiten met eene pupil van Drusius «welcke in sijnen huise se overlange heeft laten
frijen ende het houlick zeer heeft gevordert.» Stak daar dan zooveel kwaad in ? Er waren
zeer vele getrouwde studenten te Franeker. En vindt men het nu dan zoo verkeerd,
dat een student zich engageert met eens hoogleeraars dochter ? En dan laat Sepp
er op volgen : «Het ging dus in het huisgezin van Drusius te Franeker, als het
weleer in Leiden tot ergernis van Scaliger gegaan was. Eene plaats uit de Scaligeriana 11 luidt aldus: Drusius est de mauvaise renomëe, car il paillarde et sa
fdle aussi, son logis est un bordel-" Daargelaten of de ana's vertrouwbare bronnen
zijn , kan de uitval van s. niet op Drusius' verblijf te Leiden slaan, want hij is in
1580 getrouwd en in 1585 vertrokken. Zijne oudste dochter, in 1582 geb., was dus
hoogstens 3 jaren oud. Wanneer men in de Scaligeriana voorts leest, dat 1). naar
't oordeel van S., niets wist, dan de Grammatica, niet in de schaduw van Buxtorf
kon staan, de Babbijnen niet had gálezen, dat hij weinig oordeel had, en in
zijn wonderlijke stijl een aap was van Lipsius, en als men hierbij den Catalogus
van scheldwoorden vergelijkt, die Scaliger, volgens de Chevreana, gewoon
was jegens eiken geleerde te bezigen, dan hechten wij aan die uitvallen hoegenaamd niets. Zeker is het dat S. en D. met elkander op een goeden voet
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Eene lange reeks van uitgegevene en onuitgegevene werken getuigt
van 's mans onvermoeide werkzaamheid. De laatsten erlangden voor
een goed deel op de Franeker akademie-bibliotheek, dank zij Gedep.
Staten, eene waardige plaats. Mogen misschien, door de schuld Van
Blancardus, daarvan eenigen zijn te zoek geraakt, — eene Vergelijking
van de lijst bij Curiander met de opgaven in Amersfoordts Catalogus
van 1842, p. 186—193, gaf ons de overtuiging, dat nagenoeg alle
Hss. Van Drusius in die bibliotheek bewaard zijn gebleven. En welk eene
uitgebreide correspondentie heeft hij niet met binnen- en buitenlandsche geleerden onderhouden ? De 2300 Latijnsche brieven Van ongeVeer
150 verschillende wetenschappelijke mannen, die zijn schoonzoon rangschikte , getuigden dit, om niet te gewagen Van die in andere talen.
De altoos opgeruimde man overleed op 65jarigen leeftijd, den 12
Februarij 1616. Zijne vrouw was hem in 1599 al ontvallen, terwijl
Van hunne drie kinderen eene dochter en een geleerde zoon hun al
waren Voorgegaan. De eenige nog levende dochter was gehuwd met
Abel Curiander *), aan wien men te danken heeft de Vitae operumque
Ioannis Brusii edüorum et nondum editorum deîineatio et tituli. Fran.
1616. Dit werk Van Curiander, voornamelijk ontleend aan eene autobiographie des hoogleeraars, onder zijne nagelatene Hss. nog aanwezig, is
voorts opgenomen in de Critici Sacri, VI, 38—48, en, met wijziging
in de uitvoerige opgave der werken en handschriften, in H. Witten
Memoriae pMlosophorum, oratomm, poetarum, Mstorkorum etphüologorum —
clarissimorum. Francf. 1677, p. 106—119.
Maccovius, de jongste hoogleeraar in de theologie, hield de lijkrede. Zeker iemand, zegt Curiander, liet geen middel onbeproefd om
de uitgave daarVan te beletten. Hij bedoelt natuurlijk Lubbertus, ook
als hij in de Praefatio aan de Ged. Staten zegt: Eo enim quorunclam
(proh dolor) audacia in judicandis et damnandis fratrum collegarumque
stonden, zoo dat men onder Drusius' werken aantreft: Zacrymae in obitmn Josephi
Scaligeri. Fran. 1609. Wel schreef Arminius in 1604 aan Drusius: de familia
etiam tua nonnulla feruntur minus jucunda auditu. Dominus illam tibi integram et
illaesam conservet. Arminius bood zelfs zijne diensten aan: qua monendo, qua precando, ne per te gliscant dissidia inter illos, quos fas est esse quam conjunctissimos. Wij vermoeden dat dit slaat op het in 1604 voltrokken huwelijk van Agnes
Drusius met Abel Curiander, Provoost-geweldige des Frieschen regiments.
Wij betreuren het dat Sepp (Het 'Godgel. onderw. enz. I, 134) op zulke zwakke
aanwijzingen den grooten man heeft verdacht, en zich niet herinnerde wat Thom. Herbaius aan Saeckma schreef in 1599 (v. d. Tuak, Johs. Bogerman, 303).
!) Curiander overleed in 1621, en liet haar in bittere armoede achter. Om haar
nog een ƒ 50 of ƒ 75 te bezorgen, legde Amama eenige onuitgegeven werken haars
vaders ter perse. Ago causam viduae pauperculae — schreef hij in 1626 aan Casp'
Barlaeus — quae nunc cum bonae mentis sorore strenue luctatur. Praest. aa Erudit. vin. Epistolae. Amst, 1704. Ep. 444.
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suorum, etiam in Christo mortuorum, scriptis ascendit, ut parum dubitem, quin illorum aliquis operas lucubrationesque D. DRUSÜ , Ecclesiae vel Reipub. literariae inutiles invisasque primo quoque tempore,
per suas suspiciones, protervè sit redditurus, nisi propter authoritatem
vestram sit omissurus.
De oratie Van M. is dan ook niet in het licht Verschenen. Curianders
Verdienstelijke arbeid is de bron, waaruit Meursius, Baijle, Niceron,
Vriemoet, Paquot, Glasius, Bertheau (in Herzog's Beal-Encycïopaedie
für die Protestantische Theologie una Kirclie), hebben geput. Wij hebbe
het exemplaar gebruikt, waarbij Curiander zelf aanteekende uit welke
Mss. bronnen hij zijn boekske zamenstelde, welk ex. berust bij het
Friesch Gen. Daar achter vindt men JEpicedia van Maccovius, Paulus
Buis, Sixtus Arcerius, Sibr. Siccama, Sixt. Amama, Rich. Lubbaeus
en Jo. Sartorius. Drusius is voorts bezongen door Jac. Adamaeus, p.
17, 18, Jo. Fungerus , Sylva, Fran. 1607, p. 83, en L. Aetsema, p. 37.

L o l l i u s A d a m a , wiens levensloop niet volledig bekend is,
noemde zich ook Lollius Epoeus Adama. Daar hij een zoon had, die
den naam Epeüs droeg, is het Vrij zeker, dat zijn vader Epo Adama
heette.
Lollius was Volgens het onderschrift Van zijn portret, dat op het
raadhuis te Franeker hangt, in 1601 57 jaren oud. Hij zal dus in 1544
zijn geboren. Wel weten wij, dat hij een Fries was, doch de plaats
zijner geboorte bleef ons onbekend.
In de lijkoratie op Henr. Schotanus gewaagt hij met ingenomenheid
Van het onderwijs, dat hij op de St. Maartensschool te Groningen had
genoten, eerst onder het rectoraat Van Regn. Praedinius, en na diens
dood onder dat Van Mcolaas (Naupegus of Sasschers), die later hoogleeraar te Marburg werd.
Daarna ontmoeten wij Adama eerst weder in 1580, in welk jaar hij
zich den 12 Augustus te GenèVe als student liet inschrijVen, Friesland
daarbij als zijn vaderland opgeVende. Hij was toen natuurlijk reeds 36
jaren oud, en, gelijk nader zal blijken, ook reeds gehuwd, en wel
met Maria Van den Driesche (Maria à Driesche, Vervicena Flandra).
In het laatst Van 1582 en in het begin van 1583 hield hij zich met
zijn gezin te Dordrecht op, uitziende naar plaatsing aan de eene of
andere Latijnsche school. Hij schijnt dus tengevolge van de Pacificatie
van Gent, of Van de Unie Van Utrecht, na veel omzwervens, in zijn
vaderland teruggekeerd te zijn.
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Weldra werd hem het rectoraat der school te Dordrecht aangeboden,
daar de toenmalige rector —zoo schreef hij den 19 Januarij 1583 —zich
tot het predikambt begaf. Die rector zal dan cle gewezen Leidsclie
hoogleeraar Nic. Dammius zijn geweest, die in 1583 predikant werd
te Brielle. Adama aarzelde echter een besluit te nemen, omdat cle bezoldiging niet geëvenredigd was aan hetgeen Van hem gevorderd werd,
namelijk acht uren dagelijks les te geven voor eene jaarwedde , die,
gelijk men van elders weet, slechts /200 bedroeg i).
Zou hij de aanbieding hebben afgewezen? Hiervoor pleit, dat, volgens Dr. Schotel, Joachim Orydrius de onmiddellijke opvolger was Van
Dammius, en acht jaren aan het hoofd der Dordsche school stond.
Daarentegen deelt Vriemoet uit Mss. Annal. Acad. mede, dat Adama
er als rector is opgetreden, doch hij erkende ook, dat in die bron
soms, magna fiducia, onjuistheden Verkondigd werden. Ook Vergiste
prof. J. de Wal zich in de meening, dat Adama, in de lijkoratie op
Schotanus, zelf gezegd zou hebben Scholae Dordraeenae Eector te zijn
geweest2).
Wij laten, bij nadere overweging, die Vraag dus onbeslist, ofschoon
men wel schijnt te mogen aannemen, dat Adama, toen hij tot hoogleeraar in de wijsbegeerte te Franeker beroepen werd, nog te Dordrecht was gevestigd.
Bij de inwijding der hoogeschool trad hij dadelijk op. Zonder examen
en dispuut, honoris causa dus, werd Adama in 1591 te Leiden tot
doctor in de regten bevorderd.
Niet minder dan zijne collega's, liet hij de studenten druk disputeren.
Van die oefeningen des geestes bezit het Friesch Genootschap nog
!) Den 24 Nov. 1582 schreef hij uit Dordrecht aan Douwe van Burmania, to
Haarlem, vermoedelijk een scholier; De meo ad vos adductu nihil ipse queo cor.stituere; vellem ita res meas ferre, aut conditionem patere. Leidensibus operam meam
ut obtrudam offerramue verecundia , partim innata, partim patria, prohibeor. Animo
vim infert injuria fortunae et temporis. Quare Dordraci etiamnum subsistendum duco
donecaut melior spes patriae autaliundealTulgeat utsolutionem meam, cum hhic extorsero, tum istuc praestare possim fîdemque dalam liberare.
Hij moest namelijk geld hebben van den Heer van Praet, in Vlaanderen, doch
de ditiones Pratenses waren door den vijand verwoest.
Den 19 Jan. 1583 vervolgde hij: De meis rebus adeo nihil apud te puto dissimulandum, ut superioribus etiam hoc addendum censeam , solitariam et ohscuram
hanc quam ago vitam, qua intra familiam me abdo, adeo non displicere ut beatam
dicam, si sunaptus res domesticae ferrent, nam familia, quae mihi omnis et cura e'
occupatio est, bene et ex animi sententia habet gratia Deo et jam confirmatam spem
mihi videor possidere melioris frugae. Quod ad conditionis spem attinet, praeter
illam, quam Gandaui mihi ante bimestre factam signiflcavi, etiam hujus Reipub.
Schola, ab ijs, qui praesunt, oblata est; nam, qui nunc hoc oiïicio fangitur, inministerium adoptabitur; suo tarnen tempori satisfaciet. Arch. Gabbema. Pak I .
2
) Dr. Schotel, De Illuslre school ie Dordrecht. Utr. 1857, 21, 22. Vriemoet
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Theses logicae de definiUone et divisione, van Joh. Van der Haer, de
categoria quanütatis, Van G. B. Zellius, beide in 1602 Verdedigd; Voorts
Disput, secunda de praedicaMious, Van H. T. Clingbijl (1604), Disp. logica,
qua doctrina dissentaneorum düucide explicatur, van Engelb. üptenoorth;
eene de argumentis comparatis, ortis & inartificialïbus, Van Henr. Avercampius, Theses de natura logices, van Liebw. à Wynshem, en de Disp.
metaphysica de principio individuationis, Van den Deen Gasp. Erasmius;
de vier laatsten in 1606 gehouden. Vriemoet kende nog, als onder
Adama Verdedigd, Theses politicae de munere magistratus, Van 1598.
De Theses van Van der Haer worden ook besloten met vier „impertinentia"; tot het gebied der politica behoorende, zoodat deze bronnen
aanwijzen, dat onze hoogleeraar onderwijs gaf in de logica, metaphysica en politica. Op de titels dier disputatien wordt hij bij afwisseling
Phïlos. Prof., Logices Prof., ook Logices Bhetoricesque Prof. genoemd.
Vriemoet vond hem eene enkele maal getiteldipn'mwm Graecae linguae,
dein Philos. Prof. ordin. Op zijn grafsteen, die aan Vriemoet onbekend
bleef, wordt hij ook zoo genoemd i). Zulks laat zich alleen Verklaren,
wanneer men aanneemt, dat Adama, na Tiara's dood in 1586, tot aan
de komst Van Arcerius in 1589, ook het Grieksch heeft onderwezen.
In het laatste jaar zijns levens heeft hij — wat aan Vriemoet ontsnapte —
ten dienste zijner leerlingen nog uitgegeven: Fortunati Crellij Isagoges
Logicæ: in dvas partes trïbvtae: in communem ê propriam. Textus &
integer; numeris distributus. Fran. Radaeus, 1609 (12°, 103 p.)
Een zijner leerlingen, Gosuinus Bondaeus, schonk aan de academiebibliotheek twee commentaren van Fortunatus Crellius, nl. In posteriora
Aristotelis analytica commentarii (Neust. 1584) en Analysis physica sive
comment. anal. in Aristotelis libros acroamaticos (Ibid. 1601). Adama zelf
schonk haar eene Bazelsche uitgave van Aristoles' Politicorum lïbri VIII.
Gegevens genoeg om Franeker's eersten hoogleeraar in de wijsbegeerte
te kenmerken als een Volgeling Van Aristoteles, aan de hand van den
Heidelbergschen Peripateticus Crellius 2).
i) De grafsteen, gewijd aan onzen hoogleeraar en zijne vrouw, is bij de jongste
restauratie van de Groote kerk te Franeker gevonden.
2) Op de keerzijde van den titel van de Isagoges Logicae leien wij:
jjiäori L. Adama.
Explicationem & confirmationem Authoris, (quod Textus orijinem ac præceptorum
avpóipiv : discentiumque memoriam; legentisque repetitionem summariam moretur,
hic omissam boni consule lector. Eam ab Authore (qtiem neutiquam é manibus
tibi excussum volumus) require ipso; Neque enim hane Epitomen, Authoris, editioni fraudi esse volumus: Sed ut Euchiridii instar ad manum sit obvia, seorsum damus, in usum vel lectionum quotidianarum, vel Thesium ad Logicas Disputationes
aptissimarum. Vale.
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Adama had twee zonen, Augustinus, als student ingeschreven in 1589,
dien wij beneden als hoogleeraar in de geneeskunde zullen ontmoeten,
en Epeus, die den 13 Februarij 1615 tot Med. Doet. werd bevorderd.
Onze hoogleeraar overleed in 1609. Zijne vrouw was hem den 22
December 1597, in het 499 jaar haars levens, ontvallen, zooals ons
bleek uit het opschrift van beider grafsteen.
Vriemoet, 65—67; I'aquot, I , 265; Mr. J. de Wal, Nederlanders, studenten ie Eeidelbertj
en te Qeneve, Leid. 1865, 139; Jac, Adauiacus, 69.

E l a r d u s R e i n a l d a , een zoon Van Auke Reinalda, grietman
Van Doniawerstal, wonende te Langweer, heeft als lid van het Collegie
Van Gedep. Staten de oprigting eener academie in Friesland met
grooten ijver bevorderd. Hare inwijding, zoo ook die der academiekerk,
woonde hij in gemelde hoedanigheid bij. In het laatst Van 1587, of
in het begin Van 1588, beklom hij den katheder Voor de Latijnsche
taal en welsprekendheid; in het laatst gemelde jaar aanvaardde hij
ook reeds het rectoraat. In 1591 heeft hij echter het hoogleeraarsambt nedergelegd, om zijn broeder Feddo Reinalda als grietman Van
Doniawerstal op te Volgen. De eerste gelegenheid, die zich aanbood,
om hem wederom tot onze academie in betrekking te brengen, liet
men niet Voorbijgaan, want bij de instelling Van het Curatorium in
1604 wezen de Staten hem terstond daarin eene plaats aan.
Waar Reinalda zijne wetenschappelijke kundigheden verworven heeft,
weten wij niet. Werken heeft hij niet uitgegeven, doch dat hij bij
zijne gewestgenooten als beoefenaar en bevorderaar der wetenschappen
hoog stond aangeschreven, bleek ons reeds uit de lofspraak van zijn
Vriend Gellius Snecanus. Ook zijn Voormalige ambtgenoot, prof. Adama,
rigtte in de Voorrede van de lijkoratie op Schotanus tot hem de
vleijende woorden: Tu vero D. Renalda ex Deput. Ordine Professorib.
adjunctus Collega, Academiae fuisti ornamento, ut adornandae ante
adjumento. Even vereerend was voor hem een getuigenis, dat de
academiedrukker Aeg. Radaeus heeft neergelegd in een brief aan
Rector en professoren, geplaatst vóór de Fragmenta M. Terentii Varronis,
edente & recensente Avsonio Popma, Frisio, Fran. 1589, betrekkelijk
welke uitgave hij zegt: Ad hoc me movit — quod tuo indicio Magnif.
Domine Rector Vir Clarissime, D. Elarde Reinalda, hic liber mihi obtigerit, eo tempore quo adhuc unus é numero Ampl. D. D. Ord. esses,
sicut toto jam quadriennio fueras, quo quiclem tempore licet maximarum
rerum curis fatigatus varié huc & illue distrahereris, ita vt ultra te
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nihil praestare potuisse, omnes qui recte judicant, affirmare debeant;
animi tarnen tui erga litterarum studia, & nostram operam quae
studiis inservit, tam perspicuum argumentum semper edidisti, ut te
oninia litterarum & honestarum artium caussa Veile, Solis luce clarius
sit, quo nomine immortales tibi litterae nostrae gratias debent.
Reinalda had uit zijn eerste huwelijk, met wie is ons onbekend, een
zoon, Aede genaamd, die Van 1615—1619 eveneens grietman Van
Doniawerstal is geweest. Zijn tweede echt met Sake Van Rinia, weduwe Van Gale Hania, bleef kinderloos. Hij overleed den 27 October
1610, en werd in de kerk te Langweer begraven.
Vriemoet, 68, 09, Add, 3 , Scheltema; Staatlc, Nederland, II, 232; van Sniinia, 347; Jac.
Adamaeus, 89-93. Vgl, ons D. I , 13, 14 , 20.

A l a r d u s A u l e t i u s . Door de benoeming Van dezen hoogleeraar
werden eerst de leerstoelen Voor alle Vakken bezet.
Van zijne Vroegere levensjaren is bekend, dat hij een Leeuwarder was
van geboorte, en twaalf jaren lang een leerling is geweest van de scholen
in zijne woonplaats. Hij Verdiende daarna zijn brood als paedagoog bij
de eene of andere aanzienlijke familie te lande. Zijn gelukkige aanleg
trok weldra de aandacht, zoodat hij in de gelegenheid werd gesteld
buitenlandsche hoogescholen te bezoeken. Dit weinige blijkt uit het
zeer zeldzame Epicedium dialogicum, straks nader te noemen , aldus:
1.

CLIO.

Filius credirû tuus o Apollo
Uatus oibscuro & tenui parente
Multa, cum primum coleret Camenas
Hercle ferebat;
SuMUiis cunctis sociis ad arma
Oogitur stricte ferula retorta,
Atque Lycaei Leovardkmi
Claustra gerébat.
2~ MELPOMENE.

Uk post lustra tria institutus, inde
Inter ndbüium latet coronam,
Informans alios gravem subïbat
O pœdagogiam satis molestam,
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3.

THALIA.

Jnter rusticulos, ac asinos rudes
Detentus fuerat, ni ingenium illius
Tam splendens aliquos concierü viros,
Qui liunc mittunt peregre jam juvenem virum.

Aan de hoogeschool te Heidelberg is hij den 15 Oct. 1569, te Genève
den 27 Dec. 1580, ingeschreven, ter laatste plaats als Med. Stud.
Aannemelijk achten wij het, dat hij, tot aan de Pacificatie van Gent
als balling rondzwervende, intusschen ook andere academiën heeft
bezocht. Waar de doctorale graad in de geneeskunde door hem werd
behaald is eveneens onzeker.
In het vaderland teruggekeerd, Vestigde hij zich als geneesheer te
Dokkum, waar hij tevens tot Rector der Latijnsche school werd aangesteld. Van daar vertrok hij naar Amsterdam, zoowel om daar de
geneeskundige praktijk uit te oefenen, als om het rectoraat der scholen
waar te nemen. De later zoo beroemd geworden Pieter Paaw ontving
hier van hem onderwijs in de klassieke talen*).
Ten jare 1589 trad Auletius als de eenige hoogleeraar in de geneeskunde te Franeker op. Voor zijn onderwijs nog geen botanischen tuin
vindende, voorzag hij zelf zoo goed mogelijk in deze behoefte, door het
aankweeken van planten in den ongecultiveerden tuin, die bij de academie behoorde. Als geneesheer Verwierf Auletius een grooten naam2).
OVer een groot getal leerlingen heeft hij, althans zoolang hij in
zijne faculteit tot 1603 alleen stond, zich echter niet mogen Verheugen.
Voor zoover wij dit in het album academiae konden nagaan, zijn er
immers Van 1589—1603 in het geheel slechts 38 studenten in de medicijnen ingeschreven. De eerste was Augustinus Lollius ab Adama, dien
wij later als hoogleeraar ontmoeten. Sixtus Arcerius, later hoogleeraar
in de Grieksche taal, was de eerste, die aan deze hoogeschool, onder
Aulaetius, de laurea doctoralis Verwierf, en wel ten jare 1596.
Men wijte het gebrek aan belangstelling in zijn onderwijs echter niet
aan dezen bekwamen hoogleeraar. Wetenschappelijk gevormde geneesheeren en chirurgen werden toen nog weinig gewaardeerd.
!) Ac prima sane rudimenta eorum Amersfortiae sub Gesselio posuit, quae mox
sub Alardo Frisio, Amstelodamensis scholae Rectore, postea in Frisia ad maiorem
dignitatem translato, continuavit. Meursius, Ath. Bat. p. 264. Hij moet de opvolger zijn geweest van Ant. Duetius, als rector van de Schola vetus. Verheijk. Orat.
sec. de antiq. et vicissitudin. scholae Amstel. publicae. Amst, 1778, p. 43.
-) V. d. Heijden, Verhaal v. d. verriatinqen der Jemieten in Friesland. Leeuw.
1842, blz. 77.
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Den treuriger., toestand der genees- en heelkundige praktijk in zijn gewest schetste hij in eene Monitio ad Ordines Frisiae de reformanda praxi
medica. Fran. 1603. Tal Van onkundigen en kwakzalvers (temerarii Empirici, indocti monachi, insulsi idiotae ac ineptae quaedam mulierculae)
oefenden die Vakken uit, lieten zich duur betalen en vonden meer Vertrouwen dan wetenschappelijke artsen, i) Deze laatsten konden daardoor geene gevestigde praktijk met een behoorlijk inkomen verwerven,
en zagen zich wel gedwongen er een andere kostwinning bij te zoeken2).
Met één woord, de geneeskunst was in minachting. Vermogende ouders
Vonden zich daardoor afgeschrikt om met zware kosten hunne zonen
Voor dit vak op te leiden — unde illa Verorum artificum apud nos hoc
seculo raritas — zegt hij. Mingegoeden konden daaraan niet denken,
want toekomstige medici werden door de Staten niet met stipendia
begunstigd. Zoo kozen de meesten dan de regten en de theologie,
vakken waarin men spoediger tot een doel kon komen, en die de aanbevelingswaardige zijde hadden, dat een mislukt jurist nog notaris, procureur of secretaris, een Verongelukt theoloog nog schoolmeester kon
worden, maar: Quid medicina ? Haec nisi liberaliter percepta, immo
ad colophonem perducta, nulli est usui, nee in foro, nee in Ecclesia,
nee in Scholis.
Hoe dit kwaad te genezen? Zijns inziens moesten de Staten, voorgelicht door eene commissie, zamengesteld uit ervarene mannen, de
toelating als heelmeester en apotheker wettelijk regelen, hunne bevoegdheid omschrijven en een billijk tarief Van salarissen vaststellen.
De medische studiën aan de academie dienden aangemoedigd te worden door 't verleenen van stipendia aan minvermogende studenten in
dit vak, in die mate, dat elke go ten minste één alumnus te Franeker
had.
Zie daar de strekking van 't geen Auletius met dringenden ernst den
Staten in zijn boekske heeft aanbevolen. Bij hunne Resolutie van 24
Febr. 1604 werden de Gedep. gemagtigd om in dit opzigt te handelen
-soo sij tot minste quetsinge ende costen der goede ingezetenen, ende
meesten dienste der menschen gesontheit oirbaerlijcxt vinden sullen."
Later — sedert wanneer bleek ons niet — gaf men ook stipendia aan
i) Dit onderwerp is ook behandeld door den Frieschen geneesheer P. Talpa, in
ziin dialoog: Empiricus sive indoctus medicus. (Antv. 1563, Leov. 1579. Fran. 1595.)
Dezelfde schreef mede — volgens Suffr. Petrus — //cxilinm Empiricorum , brevi
Elegia satyrico sale condita descriptum." Wat »in Medico vero" vereischt werd
ontvouwde Jo. Fungerus, Sylva Carminum 1585, p. 100.
-) Dit achtte hij zeer nadeelig, daar dan het eene ten koste van het andere moest
lijden. Nunquam enim bene haec conveniunt: Ludimagister et Medicus, Ecclesiasta
et Medicus, Professor et Medicus.
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toekomstige medici, zooals blijkt uit art. 19 Van het Reglement op de
alumnen Van 1653. Overigens bleven de aangeprezene hervormingen
achterwege.
Onze hoogleeraar, die gedaan heeft wat zijn hand vond om te doen,
overleed den 21 Jan. 1606 in het 62e jaar zijns levens. Of hij uit zijn
huwelijk met Engel Cremers of Cramers ook kinderen had, bleef ons
onbekend.
Hoort men Thalia in het Epieedium dialogicum, dan moet zijn dood
zeer zijn betreurd.
Quid commota gemit plebs ? quid morïbunda jacebit
Pharmacopia; bonum vellent revocare Magîstrum
De superis Jwrtis, ubi pax, ubi gloria summa ?
Non licet, & si omnem vellent Acheronta movere
Nee rediisse velit, quia multos cernit amicos
Nempe Professores, junctos stbi mille sodales.
Epicediitm Dialogicum in olitum D. Alardi Aulaeiü, S. S. Medicinae Docloris §" in Academia Pat/ia Professoris 'primarii; Mortui anno Ætat. sitae 62, salutis vero nosirae 1006
die 21 Januarii circiter horam matutinam 3. Inscriptum, noliliss. viris D. Vppio á Burmania;
D. Sibrando àb Osingha, supremis Defuncti amicis, et lúcoenatibzis colendiss. Auctoris I. S.
Naevii, Med, Stud, Bols. Fris. Biscipulus. Fran. 1606, Vriemoet, 70—72 129. Paquot. H,
264; de Wal, Nederlanders, Studenten te Keidelberg en te Genéve, blz. 140; Eanga, I,
190, Jo. Fnngerus, Sylea Carminum, 1585, 154, ed 1607, 160, 161. 201. Jac. Adamaeus,
71. De lijkoratie van Lollius Adama is ons evenmin als Vriemoet in handen gekomen.

J o h a n n e s A r c e r i u s T h e o d o r e t u s . De leerstoel voor
het Grieksch, zoo spoedig reeds opengevallen door Tiara's dood in 1586,
werd, na tijdelijk door Lollius Adama te zijn waargenomen , eerst in
1589 weder vervuld door de komst van den Utrechtschen rector Arcerius. Waardoor de voorziening in deze Vacature zoolang werd Vertraagd, weten wij met zekerheid niet op te lossen.
Arcerius was aan de Friezen niet onbekend. Ten jare 1538 geboren
te Noordhorn (proV. Groningen,) waar zijn vader Theodorus, of Dirk,
het landbouwbedrijf uitoefende, ontving hij zijne opleiding aan de St.
Maartensschool te Groningen, onder Praedinius. Door dezen beroemden
leermeester daarvoor aanbevolen, kwam hij, twintig jaren oud, als
paedagoog in betrekking bij een aanzienlijke familie in Friesland,
met wier zonen hij, naar zijne eigene getuigenis, gedurende een tiental jaren, in de letteren is gekoesterd en opgekweekt. Ter volmaking
hunner studiën heeft hij met die jongelingen ook veel buitenlands,
bepaaldelijk in Frankrijk, verkeerd. Daarna werd hij rector der triviale
school te Franeker, in 1568, gelijk Vriemoet, naar bovenstaande opgaven,
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heeft gegist. Zeer juist, want de Franeker rector Mr. Jacob Roelofz.
van Daelen (Jacobus Dalenus) was in het begin van dat jaar overleden1).
In Frankrijk schijnt Arcerius met zijne pupillen de hoogeschool te Douai
bezocht en daar in Jaqueline Lotin eene beminnelijke deern te hebben gevonden, met wie hij in 1568 of 1569 zich in den echt begaf. Van zijne
werkzaamheden en zijnen invloed als rector zijn ons geene bijzonderheden gebleken. In een veel bewogen tijd levende, viel hij onder de verdenking van ketterij, zoodat de bisschop Cunerus Petri zijne bib liotheek onderzoeken en daaruit vele theologische boeken ten vure liet doemen. Men
mag hieruit afleiden, dat de rector zich mitsdien met godgeleerde studiën heeft bezig gehouden. Zich niet meer veilig achtende, vluchtte
hij met vrouw en beide zoontjes naar Holland. Van de Scylla verviel
hij echter in de Charybdis, daar zij te Haarlem zijn aangekomen, juist
op den 11 December 1572, toen het beleg een aanvang nam.
Bij het nijpen Van den hongersnood gelukte het hem nogthans, ondanks den barren winter, zijne hoogst zwangere Vrouw met de knaapjes te laten ontVlugten naar Leiden, waar hij haar spoedig volgde.
In 1573 ontmoet men hem te Delft, waar Jaqueline beviel, en ook te
Emden. Zonder have of woonstede schijnt de vlugteling vervolgens
te hebben omgezworven, totdat hij van 1576—1586 achtereenvolgens —
dank zij zijne theologische studiën — het predikambt heeft bekleed te
Purmerend, Sluis, Ooster- en Westerschelling, en te Leeuwarden.
In het laatstgenoemde jaar ontving Arcerius weder eene aanstelling
in zijn hoofdvak. Den 7 Febr. 1586 had de magistraat te Utrecht
immers aan de Hieronymusschool eene Hervormde inrigting gegeven,
tengevolge waarvan de rector Sarcerius en de overige onderwijzers aftraden. In hunne plaats werd onze Arcerius, met vier nieuwe docenten,
aangesteld. Uit de daadzaak, dat het aantal leerlingen weldra van 300
tot 65 afnam, blijkt dat die ommekeer van zaken, Avaarschijnlijk door
ingenomenheid tegen de nieuwe leer, geen opgang maakte. Diensvolgens werden al de nieuwe leeraars reeds den 2 Dec. 1588 tegen Paschen des volgenden jaars weer ontslagen. In de getuigenis van Alberti 2 ), dat Gothofr. Sopingius, zoon van den Utrechtschen predikant
Nicolaas Sopingius, „de eerste beginselen der letteren aldaar leerde
onder den bij uitstek geleerden Theoloog en in de Grieksche letteren
doorkneden rector Joannes Arcerius Theodoretus", blijkt, dat het hem
niet aan bekwaamheid ontbrak. Tot den 18 April 1589 is hem het
!) Wij leiden dit af uit de inventarisatie zijner nalatenschap 2 Maart 1568. Fran.
Jrch. no. 132.
2) Hesychii Lexicon, c. n. varr. cd. J. Alberti. L. B. 1746 , I , Praef.
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rectorstractement, jaarlijks ƒ550, nevens Vrije woning, bedragende, uitbetaald ; den 2 Mei daarna zijn zijne zonen Johannes en Sixtus, den 11 Mei
is zijn leerling en huisgenoot Sopingius te Franeker ingeschreven i).
Met zekerheid kan men dus bepalen, wanneer hij het professoraat in
de Grieksche taal te Franeker heeft aanvaard. Met Sopingius woonde
ook bij hem in Jo. Is. Pontanus 2), later hoogleeraar te Harderwijk, met
wien hij ook, naar de opgave van Alberti „de beschavende letteren,
vooral de Grieksche, en de studie der kritiek, met allen ijver en door
onderlinge bijzondere oefeningen, behandelde". Van zijne toewijding
aan de kritiek getuigt voorts de uitgave van een codex, dien hij
uit Frankrijk had medegebragt, namelijk Jamblichi Chalcidensis
Be Tita Pythagorae & Protrepticae orationes ad Phïlosophiam Lïb. II.
Nunqiiam hactenus visi, mme vero Græce & Latinè primum ecliti cum
necessariis castigalionïbus & notis. Additœ sunt in fine Theanus, Myiae,
Melissœ & Phytagorœ áliquot epistolia Gr. é Lat. — In Bïbliopolio Comméliniano, Ao. 1598. (Exc. Aeg. Radaeus) 4o. Ook verrijkte hij o. a.
een codex van Hesychius met aantt, van welke velen in de uitgave
van Alberti zijn opgenomen. Dat hij eenige nagelaten geschriften van
zijn voorganger Petr. Tiara uitgaf, is reeds vroeger vermeld.
Gellius Snecanus rangschikte hem onder zijne vrienden, met het volgende elogium: His succedit Joannes Arcerius & sacrae Theologiae
quondam minister, & Graecae nunc linguae Professor undecunque peritissimus ; vir purae religionis ergo multum foris atque domi jactatus &
in omni politioris literaturae genere exercitatissimus, in cujus mutuae
amicitiae memoriam hoc levidensi versu alludere visum est:
Quid monumenta Latina docent, quid scripta Pelasga,
Te Cicero, Euripides instituere simul.
Tn mentes hominum demulces carmine docto ,
Tu sacra verba Dei noscere rite studes
Per varias artes omnis quibus alea servit,
Te merito Aonius laudat ubique chorus.
De Praefatio van zijn Jamblichus; Vriemoet p. 73—81. Add. p, 3. Dr. A. Ekker, De
Eieromjmusschool te VtreeU. Utr. 1863, Hz. 68—74. Jo. Fungeri, Sylva Carminum, 1585.
120, ed. 1607, p 117. Jac. 'Adamaeus, 73. Gellius Snecanus, Methodica Descriptio etc.
1591, 449.

i) S. S'eeama vergist zich in het levensberigt van Sopingius, geplaatst voor
diens Apologetica Responsio etc.1 Fran. 1616, door op te geven dat Arcerius in 1587
hoogleeraar werd, en Sopingius nog l |a jaar te Utrecht, bij zijn vader bleef.
2
) Hij is 3 Mei 1589 te Franeker ingeschreven als Johannes Isaconus, Med. Slud.
en ook van Utrecht medegekomen.
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J o h a n n e s R o g g i u s , geboortig van Embden , werd den 5 April
1591 op nieuw als student te Heidelberg ingeschreven (inscriptionem
renovaVit). Eerder hebben wij hem niet ontmoet. Immers zal Joannes
Roge, Amstedamensis, den 21 Mei 1584 ingeschreven, wel niet dezelfde persoon zijn geweest.
Baudart wil, dat Roggius te eeniger tijd hoogleeraar in het Hebreeuwsch te Heidelberg zou zijn geweest. In de archieven dier hoogeschool komt echter geen hoogleeraar van dien naam Voor, zooals Mr.
J. de Wal na een opzettelijk onderzoek ons welwillend heeft medegedeeld.
Mogelijk steunt Baudart op het berigt, dat Roggius te Heidelberg onderwijs heeft gegeven, waartoe baccalaurii, licentiaten en magistri bevoegd waren, 't Is ons wel meer voorgekomen, dat ten onregte daaruit
werd afgeleid, dat de docent hoogleeraar was. Den 20 April 1591 besloten
de Friesche Staten, om, ter handhaving van de orde op de burse, een
hoogleeraar of ander geleerd man aan te wijzen tot inspecteur dier
academische inrigting. Hoe nu de oogen op Roggius gevallen zijn,
bleek ons niet, maar zeker is het, dat hij kort daarna inspecteur der
barse is geworden. Den 14 Nov. 1592 werd hij in het album ingeschreven
als: Magister artium et Inspector. 't Gelukte hem niet de orde te herstellen.
In ons eerste deel gaven wij eene schets van het drama, waarvan
Roggius, eerst als inspecteur, daarna als hoogleeraar in de mathesis,
ongeveer vijf jaren lang het middenpunt was. Zooals prof. Schotanus
hem aan ons deed kennen, zou Roggius herhaaldelijk door eene onverstandige en overmoedige houding den onwil der studenten jegens zijn
persoon hebben uitgelokt. Zonder de waarheidsliefde van Schotanus
in twijfel te trekken, meenen wij bij nadere overweging toch te mogen
aannemen, dat Roggius wel zeer geschikt was voor de betrekking van
inspecteur de burse, en, gelijk het behoorde, dadelijk doortastend te
werk ging, doch door gemis aan voldoenden steun bij den Senaat en de
Gedep. Staten zijn gezag en overwigt zag ondermijnen, zoodat hij ten
laatste tegenover het verzet en de dagelijksche kwellingen, die hij van
de zijde der studenten ondervond, halstarrig en onhandelbaar is geworden.
Tot deze zienswijze vinden wij aanleiding in den vroeger reeds door
ons aangehaalden brief van prof. Lydius, wiens volledige inhoud
eerst onlangs tot ons kwam i). Kennen wij uit een brief van Schotanus
*) Op het gezag van het Register van het archief te Franeker, beschouwden
wij dien brief als in 1594 geschreven, doch nu bleek ons, dat hij alleen den datum
12 Februarij, maar geen 'jaartal draagt. Uit den aanhef mag men afleiden, dat
Roesius sedert kort was opgetreden. Lollius Adama, die in 1591 Rector werd,
wordt als zoodanig genoemd. Daarom meenen wij, dat de brief van Lydius den 11
Februarij 1592 is geschreven.
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de laatste periode in Roggius' loopbaan te Franeker, Lydius schetste
's mans Wedervaren, kort na zijne komst. En zoo vernemen wij dan,
dat onze inspecteur een student om gegronde redenen van de burse
had verwijderd, doch dat deze straf niet uitgevoerd, ten minste aanmerkelijk verzacht werd, in dien zin, dat de overtreder Wederom Werd
toegelaten.
Lydius zag maar al te goed in, dat men Roggius door zulk eene
onvergeeflijke zwakheid alle prestige ontnam, en tevens aan de driestheid
der bursalen Voet gaf. Hij Waarschuwde daarom de Gedeputeerden
voor eene herhaling van dergelijke fouten, en Wees hen op de schromelijke gevolgen, die daaruit moesten ontstaan.
Zijn brief luidt, naar het afschrift door Dr. Banga genomen, aldus:
Genaed end vrede door Christum Jesum onsen Saligmacker, Amen.
Emveste, Hoochachtbare, Wijse Heeren, het betrouwen, welcke ick toot nwer beiden
Godsaligen gemoet hebbe, heeft mij stoat gemacket an U. E., an die ick vor anderen de meeste
kennis hebbe , dit te schrijven, welck mij duchte eene zaeke van gewichte te wesen, als
gehoorende toot behoudinge der disciplin in nwer Oeconomie. Het heeft God mijnen Heeren
toogeschickt toot eenen Regenten derselvc den Magis. Roggiurn, wel eenen jongen m, an ,
nochtans soo bequaem dese offici te bedienen, end de zijne graviteit bij deser jonckheid
nochtans soo wel kun onderhouden, dat mijnes erachtens (want ick sien niet op hetselve
wat andere door sinistre affectie hiervan oordeel en) in langen tijd niet lichtelick een zijns
geliken met grooter moijte anderswoor zuid konnen gefinden werden, soo wij zijner zuiden
moeten missen, Maer bij der onbendigen jeugd, die haer alleenlick nae den exempeln der
ongeregeltheit in andere universiteiten richtet, is eenem Regenten van noode, dat hem van
der hoogen overheid die hand gebooden werde; en hem auctoriteit van derselven gegeven ,
gemaekt end onderhouden werde: suns waer het alles bij soleker jeugd om niet.
Nu schijnt het Mijne Heeren, dat hiertegen in deser twistigen zaeke, daervan niwlick onder U gehandeld i s , all vele oversien end zeer gefaerlick gehandeld is, want boven dat Mijne
Heeren hebben tegen des Inspectoors sententie end vonnis ordineert, dat de moetwillige
jongeman, verspotter van zijnem Regenten ende van het gebett toot God zijnen Heeren, wederom mag inkomen, soo loochenen hem de twee toot U. E. afgesondene oock den contract, den
hij met dem Rector Magnifico gemacket hadde, van noch 3 weken daerwt te blijven, ende
daerna nae X dagen wederom geheel daerwt te scheiden, gebruickeude hierto m. Heeren
Commissarien getuigenisse, daarmede zij tegen ons zeer triumpheeren. Hierdoor zeker
Mine Heeren word Inspectors authoriteit geheel daarneder geslagen, gelick de erfaeringe albereed betoonet. Want daer sedert, dat dese ernst tegen dezen jongelinge gebrnickt was,
groote ongewoonlicke stilte end ruste in der Oeconomie gewest is, beginnen se zich albereid
moetwillig te scellen, nu se hooren, dat des Inspectors vonnis te niet gemaeckt i s , welcke
nochtans wel eenigen vromen herten daarin" gedocht heeft niet te vele, maar wel te weinig gedaen te hebben. Jae het is onder den anderen Professoren, die hem dem lnspector tegen stellen,
wel een, die vrij wt bekennet, dat de jonge man, also gedaen hebbende, niet behoorde daer weder
ingelaten te worden. Mijne Heeren konnen immers wel verstaen, dat geene Papisten lijden
zuiden in haeren bursen eenen, die also met dem gebede toot Godspottede. Ende Aristotete •
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les, de heide, wiste wel te seggen, wat eener door dronckenheit misdaen hadde, dat solcke
niet tot eenige ontschuldinge konde strecken, maer toot vele meerder beswaeringe. Het was
jmmers Mijne Heeren all hoge tijd, dat man nae gewaltsamer opbrekinge des carcers, wtwerpen der fensteren in XJ. E. Oeconomie, in des burgemeesters hnise, jae des Keetoris Lollii
selve, ende nae solck pasquill schrijven, eenmaal toot dem straffen door M. Heeren. autoriteit qnaeme ende voortginge : want dese voorgeseide groote groove verbrekinge zijn, of geheel niet, of geheel slappelick gestraft worden, gemeenlick sendt man se bij den Promotoor,
daer se dan beter bier drincken, dan se suns gewoont zijn. Hoo eemstliek dat onse Collegium swaere fauten strafet, dat zal de statraet wel betuigen, ende het is genoegsam gebleken in des Pedelli zaeken, Mijne Heeren kunnen immers hen nochwel in gedachtenis
brengen, wie sie onder ons waeren, de vor den Pedell, die hem tegen den Oeconomum end
sommige Professoren soo moetwillig droeg, supplieeerden end bij U. E. hem noch eene
groote vorehmng wtbrachten. Het zijn immers dieselve, weleke nu Mijne Heeren, van wegen doses jongen mans, overloopen ende niet anders soeken, dan sich bij den Studenten in
gonst, andere in ungonst te brengen. Als U. E. eene godsalige Academiam begerden, daer
God zijnen segen too geven zulde, soo zuid mun trowen solcke slappicheit niet langer dulden. Is daerom mijne onderthanige bede an Mijne Heeren, dewil ick verstae dat de Inspectoor nu daer is, ende hem sonder twifel hier over hooglick bij Mijnen Heeren zal beswaeren,
dat se doch haer beste, neffens anderen Heem Gedeputeerden, daerinn doen willen, dat dese
faute mooge verbetert end dem Inspeetoor zijne authoriteit weder opgerichtet worden door
wtsluitinge dezes moetwilligen jongelings, of immers onderhoudinge der transactien, gelick
de Inspector seid, dat se gemaeckt zij. Want het is lichteliek om te dencken, dat de Inspector geenzins eenige. solcke slappe transactie end verdrag, als de Rector nu voorstellt,
zulde gemaekt hebben of willen ingaen Mijne Heeren waeren doch genoeg van desem jongen man adverteert, als de Heeren Commissarii den Inspeetoor hier brachten, ende hadden
gedacht op middelen hem too bedwingen. Is daarom te verwonderen, hoo dat nu, daer hij
het noch grover gemaeckt heeft, soo sachte met hem worde gehandelt.
Dit bidde ik U. E. desto vlitiger, dewijl ik sorge, soo dem Inspeetoor zijne herdoor verloorene autoriteit niet weder opgerecht word, dat hij zulde moogen verdrietig worden, end
daerwt scheiden, dit zuid ick niet geerne sien : vresende dat wij langsam zijnes gelicken
zuiden wederfinden, die soo recht daer mede door ginge, sonder op gunst of ongunst te
sien: sonderlick zulde hierdoor (welcks ick noch meer vreese) de gedurrige slappicheit onses
Collegii alhir in het straffen grootelicks gesterekt ende bevestiget worden. Jae ick selve
znlde vor mijne eigene persoon hierdoor geheel kleenmoedig worden om hernamals der disciplin
mehr tegen so vele voor te staen. Hope daerom dat U. E. (hoo Godsaliger deselve van mij
bevonden is) desto meerder neerstigheit doen zal, dat dem Inspectori zijne autoriteit wederom worde opgericht: end dat hem, soo eenem fijnem manne, geen oorzake gegeven worde,
daei'door hij wt der Occonomi moete scheiden, ende een wulpsch jong man daertegen weder
ingelaten worde.
Of den ditt alles bij Mijnen H. niets wtrichten zulde, soo zal mij deze brief bij U, E.
strecken toot een getuigenis, dat ick mij genoegsam gequeten hebbe, ende het geem met
der disciplin goed gesien hadde, end dafc ick onschuldig daeran zij , soo eenmaal een groote
landschande end leelick feijt hierwt achterfolgede. Want soolang wij niet van der overheid
in zaecken der disciplin gehandhavet worden, soo is het met ons niet, Maar daer gaet het
wel, daer de Pfarherr of Pastoor van Capernaum ende de hoopman van aldaer een dem
anderen de hand bieden.
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Hiermede Ehnivesto Hooaachtbare Gnc£t:ge Hccren befele ick U in de protectie des Almachtigen , die U met zijnen Geeste alzoo regiere, dat gi in uwer offici al lan_j so raehr
siet op die ehre Godes, Wt Franeker 11 Febr.
V JE/irnv. onderthanige,
M A R T I N U S LLTDIUS.
An die Ehrnveste Hoogachtbare Wijse Heeren Mijne Heern Douwe Sitzama end Ipo Jacobsoon, Gedeputeerde der Heern Staten van Vriesland, mijnen gejongstigen gebiedenden Heem.
beiden of elcken iusonders, in afwcsen der eenen, op te breken.

De uitkomst heeft bewezen, gelijk wij in het eerste deel hebben
geboekt, dat de voorspelling van Lydius waarheid en werkelijkheid is
geworden. Roggius heeft zich niet staande kunnen houden als inspecteur, noch in zijne opvolgende betrekking van hoogleeraar in de mathesis. De gewestelijke en stedelijke overheden bleven hem niettemin
waardeeren, want de Gedeputeerde Staten reikten hem bij zijn ontslag
in 1596 een vereerend testimonium uit, hetwelk onder anderen inhield,
dat „tusschen studenten deur beleijdinge enigher onverstandighe ende
ongunstige — mr. Joanne Roggeo —- disciplin. mathem. professor,
zekeren questie ofte misverstandt ontresen is geweest", en hij om
„meerder inconvenient" te voorkomen eervol was ontslagen , doch dat
hij „hem in zijne beroepinghe, zoo int profiteren als int voeren van een
eerbaer leven ende wandel eerlijck ende deuchdelijck in alle modestie
gedragen heeft als een vroom ende eerbaer Professor toestaet, zulcx
dat zij hem dijenaengaende zijn bedanckende, gelijck men naerder
ende mede wtte testimoniaelbrief Van de magistraet der stede Franeker, hem ten selVighen eijnde overgedeelet, can affnemen" i)
Van zijn volgenden levensloop weten wij, dat hij in 1597 beroepen
werd te Groote Lindt en Oudelands-Ambacht, van waar hij in 1600
naar Hoorn vertrok.
Hier huwde hij een jaar later Maria Verlaan, eene dochter van den
burgemeester Meijnart Verlaan, en kleindochter van Hadr. Junius i).
Als ijverig Calvinist verzette Roggius zich ter dezer standplaats zeer
i) Arch. Gahbema. Roggius hoeft tijdens zijn professoraat te Franeker ook deelgenomen aan de vestiging van de Hervormde kerk te Groningen.
Sprekende van de dagen na de Reductie van deze stad, dus over het einde van
1594 en 1595, zegt prol'. Iluninga, in de lijkoratic op den raadsheer Phebens: In
hoc recuperatae nrhis initio maximus oxahiin in patriam redeuniiiim doeionimqne.
aliorum ad eum coneursus luit. Clanss etiam Sibrandus I.ubbertus, bbo Euimius,
Jcihannes Roggius, aliiqiie hospitio a'> eo excepti. Vnde apud eum einsque in a.'dibus Irequcris eo tempore doctorum Theologorumque conventus, et quasi Ci)n<i<tori nn
aliquod et ciuia quacda • erat exigna, ac locus pleranmique, q>iae tune in Ecclesia
et 1'olitia ref onna la sunt, deliberalionum.

Dl. II.
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tegen de Remonstrantsgezinde partij, zoodat hij in 1614 werd ontslagen,
nadat hem de Burgemeesteren, uit last der Vroedschap, te vergeefs hadden „vermaent synen dienst nevens d'andere twee Predikanten waer te
nemen en sich daerin vreedtsaem te gedraegen." Na den dood van
Drusius bood eene Commissie uit den Senaat en den magistraat, om
den door hen Van onregtzinnigheid verdachten Amama te weren, in
persoon aau de Gedeputeerden een drietal aan voor den vacanten leerstoel , waarop Roggius als de tweede voorkomt2). Het schijnt wel, dat
Roggius te Hoorn is blijven wonen. Hij overleed den 4 Maart 1618.
Vriemoet. p. 82—85: Abbing, Gesch. van de stad Hoorn, I, 52, aantt. 119—-121; De
Navorscher. IV, 341.

J u 1 i us Van B e y m a . Was bij de oprigting der academie slechts
één leerstoel Voor het regt aangewezen, de tijdsomstandigheden Veroorloofden aanvankelijk ook geene uitbreiding, in tegendeel, de Staten
gaven in Mei 1589 nog den last om het aantal professoren niet te Vermeerderen, tenzij het noodig mogt zijn een professor ethices te beroepen.
Bij het toenemend aantal studenten werd de taak van Schotanus echter
te zwaar ; bovendien kon hij alleen niet dat uitgebreid onderwijs geven,
waarvoor te Leiden drie hoogleeraren waren aangesteld. Vele studenten Verlieten Franeker dan ook, om aan die zusteracademie hunne studiën te Voltooijen. Daarom beproefde men in 1592 Dion. Gothofredus,
Van Straatsburg, Voor een tweeden katheder te Verwerven, doch vruchteloos s ). Of daarna ook nog anderen beroepen zijn, bleek ons niet.
Eerst in 1596 liet van Beyma zich overhalen om Leiden met Franeker
te Verwisselen.
Hij was een Fries, in 1539 geboren te Dokkum, waar zijn Vader later Burgemeester is geweest 'l). Onder Praedinius op de St. Maartensschool te Groningen opgeleid, was hij de vierde hoogleeraar, dien deze
Voortreffelijke inrigting aan Franeker schonk. Van Beyma studeerde Voorts
te Leuven en daarna te Orleans, waar hij tot licentiaat is bevorderd.
In Friesland teruggekeerd, was hij als advocaat bij het Hof te Leeui) Bij di-3 gelegenheid verscheen een Epithalamium in Nuptias Ornatissimi vir
D. Johannis Rogr/ii, Hornat verbi Divini Jdministn et Lectissimae Virginis Maria
Verlaniae. Hornae 1601.
i) R. G. ,5 Maart 1616.
3
) Fran. arch. no. 295.
4
) De grootvader van Julius, Jucke Beyma, was een eigenerfde op Beyma State
te Blya. Aant. Burmania.
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warden gevestigd, toen ia 1567 of 1568 de vervolging der Hervormden
hem noopte naar Duitschland te wijken.
Tien jaren lang heeft hij daarna te Wittenberg het regt onderwezen met
grooten bijval. De eeretitel van Gomes Palatinus, hein in dien tijd verleend, mag ten bewijze strekken van het groot aanzien, waarin hij stond.
Toen de staatkundige hemel in ons Vaderland door de Pacificatie van
Gent en de Unie ophelderde, schijnt het verlangen naar den geboortegrond hem bewogen te hebben herwaarts terug te keeren. Eene welwillende ontvangst Viel hem ten deel, want den 20 Julij 1581 i) zag hij
zich voor een jaar tot buitengewoon hoogleeraar in de regten te Leiden
benoemd; den 21 Aug. 1582 werd hij tot ordinarius bevorderd.
Met Maijke van Gadema tenzelfden jare in den echt getreden, heeft
hij veertien jaren met lust en ijver zich te Leiden Van zijne taak gekweten. De doctorstitel is hem daar nog in 1595 Verleend. Zijne biografen Vermelden, dat hij Van de Vruchten zijner studiën heeft uitgegeven
een Comm. mcthod- ad Institutiones juris, en een Comm. ad universum materiam de contractïbus, waarin men zijne Voorlezingen te Leiden gehouden
terugvindt, wat ook gezegd zal moeten worden van zijne verhandeling
Be justitia ac jure tam scripto, quam non scripto, in 1596 te Leiden
verschenen. Ofschoon de zeer vereerende aanbeveling van EV. Bronckhorst om Van Beyma naar Leiden terug te roepen, geen gevolg had, mogt
Schotanus zich toch niet lang Verheugen oVer het bezit Van den ambtgenoot , met wien hij, Volgens Amama, Vriendschappelijk innig verbonden, als een broeder omging. In het voorjaar van 1597 nam van Beyma
immers een raadsheerszetel te Leeuwarden aan 2). Een bundel Bisputationes juridicae, Fran. 1598, herinnert nog aan hunne gemeenschappelijke werkzaamheid.
Ook in zijne nieuwe betrekking mogt van Beyma niet lang werkzaam
zijn, daar hij den 15 Augustus 1598 op 59-jarigen ouderdom overleed.
Bekend zijn des hoogleeraars Opera posthuma, door zijn zoon Lambertus3) ter perse gegeven, namelijk Commentaria in varios Tituîos
Iuris; item Tractatus singularis Be Mora, Be usura, Be Eo quod inter<) Vriemoet geeft denzelfden datnm van 1580 op. Siegenbeek, Gesch. der Leidsche
hoogeschool, II, 64, o. i. naauwkeuriger 1581.
2
) De magistraat van Franeker wendde pogingen aan bij G. S., om de benoeming van v B. tot raadsheer te doen intrekken 'en hem als hoogleeraar met f 1000
te bezoldigen, wat hem ook te Leiden geboden was. Fran. arch. 343.
3
) Behalve Lambertus had hij nog een zoon Johannes, later lid van Gedep. Staten. Vriemoet, meldt dat zijne cenige dochter Ena gehuwd was aan Joh. Verrucius.
Dit is eene dwaling. Zijne eenige dochter heette Titia of Teteke , en huwde Gerlacus Verrucius. Progr. fun. Geri. Yerrucii, 1631.
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est, Do Poenali stipulatione, Et de Dîviduis & Indkiduis.
Leov. 1645.
4° (665 pag.); Comment. in tüúlum de verborum significationc, et de diversis regulis juris antiqui*); Ejnsdem Tractatus de mocleramine incuïpatae
tutélae et de legitima. LeoV. 1649. 8° (448 pag.)
ádami Vitae Germanorum Ictorum, Francf. 1706 p. 148; Freher, Theatrum virorum erud.
elarorum, 935; Vriemoct, 86—92; Paquot II, 260; Gab. de Wal, De claris Frisiae Ictis ,
ann, p. 65, 456. H. Neuhusii jExtemporanea poemata, Leov. 1656, 241,

J o h a n v a n d e n S a n d e . Was het den Friezen gelukt reeds
drie hoogleeraren Van Leiden naar Franeker te lokken, na Van Beyma's
Vertrek beproefde de regeering van Franeker op diens aanbeveling den
Leidschen hoogleeraar Ev. Bronckhorst voor hare hoogeschool te verwerven 2). Deze vlieger ging echter niet op. Te lang bleef de vacature
daarna bestaan, totdat de magistraat eindelijk aanvoerde, dat het aantal studenten zeer toenam, maar velen in de vacature »oorsaeck souden
nemen omme weder te vertrecken", Voorts, dat de regtsgeleerde faculteit te Leiden hem den Utrechtschen advocaat v. d. Sande bijzonder
had aanbevolen, „wiens geleertheijt, ervarentheijt ende cloeck Verstant
sij (de leden dier faculteit nl.) Verclaerden genouchsaam geproeft te
hebben, beneffens sijn goet leven ende conversatie, daarbij doende — dat
sij Vermenen den schole tot Franeker door zijne professie te sullen Vereert ende sij in corte jaren door sijne goede gaven ende neersticheijt
beroemt ende bekant sal worden". De Geclep. Staten gaven aan dezen
aandrang gehoor en benoemden V. d. Sande ad professionem Pandectarum, op ƒ 700 tractement 3).
Van den Sande had namelijk eerst te Wittenberg gestudeerd en te
Leiden kortelings (14 Julij 1597) den doctorsgraad verworven, na een
-) Volgens de toenmalige methode werd de verklaring van den titel De verb.
significationc en van de Rcgidae juris naast de Instituten op den voorgrond geplaatst. Zoo zegt Eüssingha, In Instit. commenlarii. Fran. 1595, nd Lectorem :
Ac in primis capita Titnlorum de verborum significalionibus et de regulis juris (quibus totius iuris fundamenta continent..r) ita ciim Institntionibus Iustinian'i contoli ,
singulisqu» paragraphis subiunxï, ut et institiitiones explicentur, eademque opera
leges, qnac sub praedictis Titnlis comprehensae simt, illnstrentur atque intelligantur.
Huber keurde deze methode, zeer af. In de Orat. fan. op Cup, p. 12, ze'ide hij
immers: Non vexavit, opinor, memoriam ediscendis Regnlarum Iuris et de Verborum
Significatione libris, quod multi perpcram novis Iustini'anaeis suadenf, quia ex diversissimis rerum capitibus praecisi textns quaesitaque brevilate obscuri ignaris terminorum Artis praepostere usurpantur.
2
) Zoolang er nog geen collegie van Curatoren was, oefende de Franeker magistraat, zooals ons herhaaldelijk bleek , een indirecten invloed uit op de keuze van
nieuwe professoren.
») R. Q. 28 Juni} 1598.
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dispuut de possessione. Hij was den 28 Junij 1568 te Arnhem geboren
uit het huwelijk van den raadsheer Reinier van den Sande en Gatharina van Reyd, eene zuster van den bekenden geschiedschrijver Ev.
Van Reyd.
Niet zonder tegenwerking van sommige hoogleeraren, die misschien
boos waren, omdat hij geen Fries was, aanvaardde van den Sande zijn
post in September 1598. Ymck Idsaerda, jongste dochter van den raadsheer Baerthe Idsaerda, werd spoedig zijne echtvriendin, zoodat de hoogleeraar, door het huwelijk met eene Friesche, evenveel regt op ambten
verkreeg als een inboorling. Het disputeren nam sedert zijne komst
onder de Juridische studenten aanmerkelijk toe 1 ). Over zijn bezit mogt
de academie zich slechts zes jaren verheugen, want in 1604 bezorgde
zijn gunstige naam hem den raadsheerszetel, die door zijns schoonvaders dood ledig stond. Zeer gewaardeerd als scherpzinnig regtsgeleerde, werd hij, geslagen vijand der Arminianen, in 1618 als ouderling
afgevaardigd naar de Dordsche Synode, terwijl hem inmiddels ook eene
plaats was gegeven onder de regters over Oldenbarneveld en diens medegevangenen. Meermalen betrokken in de behandeling van staatsregtelijke geschillen, was hij in 1634 afgevaardigde ter Staten Generaal.
Rijpe vruchten van studie en ervaring gaf hij eerst op gevorderden
leeftijd in het licht, en wel: Comment. de actionum cessione. Fran. 1623;
Comment. de actionum cessione, addito comment. altcro de prohïbita rerum
alienatione, Leov. 1633 ; Decisiones Frisicae, sive rerum in suprema Fris.
Curia Judicatarum îibri 7. Leov. 1635; Van 't laatste zag werk in 1638
eene Nederduitsche uitgave het licht.
In den aanvang van 1638 heeft de geleerde schrijver , die inmiddels
tot presiderend raadsheer was opgeklommen, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, zeventig jaren oud. Door de zorg van prof. Wissenbach verscheen na zijn dood nog: Joan. à Sande ad litulum Bigestorum
de diversis regulis juris antigrui Commentarius. Leov. 1647. Om niet te
gewagen van de herdrukken dezer werken, die voor hun grooten aftrek pleiten, zij alleen vermeld, dat zij gezamenlijk zijn uitgegegeven,
onder den titel Joan. à Sande Opera omnia juridica, Gron. 1683.
Als geschiedschrijver is van den Sande bekend geworden door eene
Nederlantsche Historie. Het onuitgegeven handschrift, loopende tot
des schrijvers dood, kwam -onversiens ende buijten hope" in handen
i) Nova turn exercitionum genera, quasi ad aemulatiönem item inter studiosos
crebrescere coeperunt, sub nostro ex Institutionum et Codicis, sub D. Sandio ex Digestorum Aeroamaübus praeleetionibusque publicis, L. Adama, Orat. in funere
Henr. Schotani.
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van den Leeuwarder boekhandelaar Gijsbert Sybes, die het, met een bijvoege] tot 1641, vereenigd met en als vervolg op den arbeid van Van
Reyd ten jare 1650 uitgaf.!).
Vriemoet. p. 93—97, Add. p. 19,
Paquot, III, 250, J. Sickenga, Het Sof van
Vriesland, gedurende de zeventiende eeuw. Leid. 18G9, 170—174. L. Aetsema, Poemata ju—
venilia, Fran. 1617, 13—15; llenr. Ncuhusins, t. a. p. 155, 241—-247 Eein Neuhusü
Poemata juvenilia. Amst. 1644, 5<>, l31, 157. Vlg. ons D. I. 38,

A d r i a a n M e t i u s was een zoon van Adriaan Antoniszn., die als
krijgsbouwkundige, onder den titel van «sterektebouwmeester der Vereenighde Nederlanden," den lande in den tachtig-jarigen oorlog gewigtige diensten bewees, en ook zijn naam heeft verbonden aan de ontdekking van de bepaling der rede van den omtrek tot de middellijn des
cirkels, van 355 tot 113, bekend onder den naam van «verhouding van
Metius." Volgens de meening van prof. Bierens de Haan, zou Adriaan
Antonisz. te Metz zijn geboren. In 1573 werd hij burgemeester van
Alkmaar. Suida Dirksdochter, die gezegd werd uit het geslacht van
Brederode te zijn, was zijne vrouw.
Des vaders liefde Voor de mathematische wetenschappen erfde over
op zijne zonen Dirk, Antonie, Adriaan en Jacobus 2). Onze Adriaan,
geboren te Alkmaar den 9 December 1571, ontving zijne opleiding aan
de Latijnsche school aldaar, toen Dr. Ludolf Potter, van Groningen,
die de uitgave van Kiliaen's Etymologicum Teutonicae linguae bezorgde,
en Conr. Alutarius, later predikant te Tzum, rector en conrector waren. Onder den naam Adrianus Adriani vindt men hem den 24 Junij
1589 als student te Franeker ingeschreven. Indien het nu waar is,
dat de geslachtnaam Metius ontleend werd aan des vaders geboorteplaats Metz, dan is het wel vreemd , dat die naam toen nog niet gevoerd werd, noch door den vader, noch door de zoons. Waren zijne
studiën aanvankelijk aan de wijsbegeerte en de letteren gewijd, ter
voorbereiding van de beoefening der regtswetenschap, — zijne Voorliefde Voor de wiskunde zegevierde weldra over den wensch zijner
ouders. Daarom Verliet hij Franeker, na een driejarig Verblijf aldaar,
om in het Vak zijner keuze aan de Leidsche hoogeschool door Rudolf
Snellius en Ludolf Van Geulen onderwezen te worden. De oude Adrii) Een Latijnsche uitgave, bijgewerkt tot 1648, verscheen te Utrecht in 1652,
onder den titel Belrfcarum hiitoriarum Epitome. 12°j. Over tic verschillende vermeerderde editiën vgl- men Paqnot.
-) Den 3 Aiig. 1611 werd te Franeker nog ingeschreven: Abrahamus Adriani,
Akkmarianus, frater D. A. Metii, bibliopegus.
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aan Anthonisz. dacht waarschijnlijk, — zegt Moll — dat de wijsbegeerte
van Petrus Ramus, die door Snellius onderwezen werd, de beste school
niet opleverde, Waarin wezenlijk nuttige wetenschap kon verkregen
worden, en zond zijn zoon daarom naar den onsterfelijken Tycho
Brahé. en diens observatorium Uranienborg, op het Deensche eilandje
Huen. De beroemde mathematicus en cartograaf Willem Jansz. Blaeu,
die in hetzelfde jaar als onze Metius te Alkmaar, of te Uitgeest bij
Alkmaar, het levenslicht zag, heeft ook een bezoek aan Tycho Brahé
gebragt. Of Metius en Blaeu schoolkameraden waren en gelijktijdig
bij Tycho Brahé zijn geweest, weten wij niet; wel is het zeker dat de
meeste werken van Metius later Voor rekening van Blaeu Werden gedrukt. In hoever beide jongelingen op elkanders Vorming Wederkeerig
invloed hebben uitgeoefend, is door den biograaf van Blaeu niet
onderzocht i).
Adriaan dan verliet Uranienborg' om Rostock en andere Duitsche
academiën te bezoeken. Te Jena bleef hij een tijd lang openbaar en
privaat onderwijs geven in de sterrekuncle. Huiswaarts gekeerd stond
hij zijn Vader ter zijde bij het aanleggen Van strategische werken. Op
dezen Weg werd hij gunstig bekend bij Trins Maurits en Graaf Willem
Lodewijk. Was het misschien ten gevolge van een wenk van den laatste,
dat hij zich den 30 Mei 159S wederom te Franeker liet inschrijven,
en Wel als Math. Stud.? Kort daarna werd hem althans" de buitengewone leerstoel in de mathematische vakken aldaar aangeboden, die
sedert het Vertrek Van Roggius onvervuld was gebleven. De uitgave
van zijne Doctrim Sphaerica, welke hij in 1595 te Jena had onderwezen, gaf meer bekendheid aan zijne verdiensten, die den 22 April
1600 de bevordering tot gewoon hoogleeraar ten gevolge hadden.
Daarbij Werd hem toegestaan, om naar eigen goedvinden, zoowel in
de moedertaal als in het Latijn, alle onderdeden der Wiskunde, openbaar en privatim, te onderwijzen, met de bevoegdheid om de kandidaten te bevorderen tot de graden, waarop zij aanspraak mogten hebben.
Op eene eenvoudige bevattelijke wijze, onderwees hij voortaan, zonder ijdel vertoon, bij afwisseling de lagere en hoogere reken- en
meetkunde, zeevaart-, landmeet- en vestingbouwkunde, en de astronomie 2). Over alle deze vakken heeft hij een tal .van werken uitgegeven
die door Vriemoet onvolledig en onnauwkeurig werden vermeld. Om
x

) Vgl. p. J. H. Baudet, Leven en werken van W. J. Blaeu. Utr. 1871.
) Op den Ordo Lectionum van 1629 lezen wij: D. Adrianus Metiususum utriusqne Globi & Planispliaerii catliolici explicat; op dien van 1631; explicabit Geometriam Tlicoricam & Practicam.
2
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tot eene volledige lijst zijner geschriften te geraken, hebben wij daarom reeds in de BibliograpMsche Adversaria, I. 229—232, eene opgave
gedaan van die, welke wij hadden aangetroffen. De ondervinding leerde
ons intussehen, dat de gewoonte Van Metius, om ook de onderdeelen
zijner werken van afzonderlijke titels te voorzien, iemand ligt op een
dwaalspoor kan leiden en onderdeelen als afzonderlijke werken doen
beschouwen. Daar wij later cle meeste geschriften van onzen hoogleeraar onder de oogen hebben gehad , en door de studiën van prof'.
Bierens de Haan omtrent andere nader zijn voorgelicht, kunnen wij
thans aan den voet van dit levensbericht eene verbeterde evenwel nog
geene volledige lijst aanbieden. De daarin behandelde onderwerpen zijn
ons Vreemd, weshalve wij ons moeten Vergenoegen met het uiten Van
den wensch, dat daaruit eens door eene bevoegde hand de wetenschappelijke Verdiensten mogen worden aangetoond Van een hoogleeraar, wiens
naam vele buitenlanders herwaarts Voerde, Vooral Noren, onder welke
van aanzienlijken huize, zelfs Prins Ulrich Van Denemarken J).
Het genoegen, dat die waardeering Van zijn onderwijs hem Verschafte,
werd een paar malen getemperd door de straf Van tracteinents-Vermindering, telkens Van ƒ 100, welke hem werd opgelegd, eerst naar aanleiding van de twisten met de Veno, omdat hij zich „menichmael in
droncken drincken verlopen" bad, en zulks voor één jaar; later»om reden dese vergaderinge (van Gedep. Staten) moverende". Doch Metius
schijnt zich verbeterd te hebben, want zijne jaarwedde is den laatste
tot ƒ 1000 verhoogd, «aenmerckende de profitable diensten van D.
Adrianus Metius . . . ende geraden vindende denselven diensten honorabelijck neffens sijnen E. te recompenseren, insonderheyt verstaen
hebbende syn intentie en vaste voornemen om in de vorss. Universiteijt voortaen te Verblijven ende aldaar in den voorss. professie te continueren" ) .
Had hij te Leiden de anatomische lessen van Paaw getrouw bijgewoond, bij voortduring hield hij zich op de hoogte van de geneeskunde
en de chemie.
In 1625 schonk de Franeker Senaat hem zelfs de", laurea doctoralis in '
de medicijnen. Te wetenschappelijk om zich met astrologische voorspellingen af te geven, heeft hij ook door de ondervinding geleerd, hoe
Vruchteloos het is te zoeken naarden „steen der wijzen."
!) Penetravit iiie'ior ea fama in Arctoum usque orbem, unde nobiles ad audiendum Metium huc certatim convenere, ejusque praeclaris artibus imbuti in suam
quisque patriam remeaverunt. Nic. Blancardi Panegyrhis, p. 24.
-) G. R. 15 Jan. 1610. 14 Oct. 1620. 13 AprU 1633.
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Zijne beide huwelijken, het -eerste met Jetske Andreae het tweede
met Cecilia Vertest, die hem overleefde, bleven kinderloos.
Eene korte, doch hevige, ongesteldheid sleepte den eenvoudigen en
rondborstigen man op 16 September 1635 ten grave.
Naar Waarheid heeft hij in 1631, in de voorrede van een zijner laatste werken, tot de Staten kunnen zeggen: Anni plus quam triginta
sunt, quum ad professionis Mathematicae munus in Inclyta Academia
vestra obeundum Vacatus sum, atque ita vestro beneiicio liberale otium
nactus, hoc egi, ut Spartam inihi oblatam, quibuscunque possem modis. exornarem. In id enim totus incubui, ut qua publice, qua privatim
Academicam juventutem praestantissimae Matheseos dulcedine traducerem , & quidem in eum maxime finem, ut p^is & belli tempore solidi
utilesque fructus ex praeclara hac scientia ad Remp. redundarent.
Men. Winsemius , Orat. fun. in obii-um Adr. Metii. Fran. 1636; P. Winsemii in obitim
Adr. Metii Fqncedion. ace. Epistola et monumenlum. Fran. 1636,- Vrienioet, 98—112;
R. Neuhusius, 133, 16'i; Blancardi Faneg. 8 1 ; Coll. Monument. 440; G. Moll, Geschicdk,
Onderzoek naar de eerste uitvinders der verrekijkers. Amst. 1831, blz. 18 en volg.; D. i;ierens de Haan, Bouwstoffen voor de geseh. der Wis- en natuurkundige wetenschappen in de
Nederlanden (Versl. en Meded. der Kon. Aead. Afd. Natuurkunde, 2e Reeks XII).
WERKEN

VAN

METIUS.

1, Doctriuae Sphaericae Libri V. Franeq. 1598 1). So
2 Institutionurn As-tronornicarurn Libri III. Ace, Traetatus de Novis Auctoris Instrurnentis et modo , quo stellarum fixarum situs motusque solis per eadem observantur. Franeq.
1605. 8o. Item 16"6, 1607, 1608.
3. Arithmeticae et Geornetriae practica. Franeq. lïomb. Doijema. 1611, 4o, Ibid. ü.
Balek 1624.
4. De genuino u u utriusque globi. Amst. 161! , 4o; Franek. 16 24.
5. Institutiones Astronomicae & Geographicae, Fonilamentale ende grondelijeke onderwysinge van de Sterrckonst, endc beschryvingho der Aerden, dooi' het ghebruyck van de
Hemelsche ende Aci'dtsche Globen. Item hoemen op alderleye vlacke superfitiën, de principale Circulen des Hemels beschryven ende verscheydeu Sonnewijsers bereij'en sal. Misga»
ders eene korte ende klare onderrcchtinïhe van de noodelijcke konst der Zeevaert. Inhoudende nieuwe ghepractiseerde instrumenten, konstighe practijeken, ende regulen daer toe
dienende. Ghedruct tot Franeker, bij Thomas Lamberls Sahoarda. Voor Willem Jansz,
tot Amsterdam in de Sonnewgser. 1614, 4o. Item. Amst. 1621,
6. Nieuwe Gecgraphische ondenvijsinge, vvaer ia £ behandelt wort die beschrijvinghe
cnle afmetinghc des Aertsche Globe , ende van zijn gebruyek, Mitsgaders eene grandciyeke
ouderwijsingc van de principale puncten der Zeevaert: Inhoudende sonderlinghe nieuwe

1) Dat hiervan eene Frankfortcr uitgave van 1591 zou bestaan, is eene dwaling van
Foppens. Zie Vriemoet, p. 110.
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ghepracticeerde Instrumenten, Constige p-actijcken, diversche noodtlijcke Eegulen, die allo
Pilooten ende Stuer-luyden behooren te verstaen. Tot Franelcer. By Thomas Lamierts
Salwarda. 1611. 4o, Item Ainst. W. Jamz 1621,
7. Praxis nova gcornetrica per vsvm circini Et Kegulae Proportionalis. Franelcerae, Ex.
officina VIil. Bom. Batch, F.vpensis Joh Jansonii, Amslclrodami 1023. 4o,
8. Arithmetica, et geomctria nova, Quarum illa Libris II comprehensa, Numerandi artem
egregic oxplicat. Cui adjungitnr Trigonometriae planorum methodas succincta. Altera vero
in VI partes distincta. Franelcerae, Exc, Vld. Balck. 1625. 4o, Van dit wcrls komen
exemplaren voor onder den volgenden titel: Arithmeticæ Libri Dvo et Geometrise Lib. VI.
Huic adiungitur Trigoiiometriæ Planorum Methodus succincta • Altera vero, praeter alia,
nova regulae j ropoi-tionalis inventa proponit, et, quaccunque loca ad versus hostium insultus iuxta hoc seculo praxin (quam fortificationem \oeant) muniro solide docet. Lvgd. jjal.
E2'. officina Blzeviriana Ânno 1 626 1) 4o 'Hetzelfde vjerle is herdruld onder den titel: Aritlimeticae Libri Dvo: et Geomctriae Libri VI. In quibus etiam Tractatur Trigonometria
Planorvm, Geodaesia, Vsns circini & Ecgvlae proportionalis, Arcliitectura Militaris, Problemata Astronomica, Sciaterica Horologia, Editio postrema priore multo auelior. L, B. 1640, 4o.
9. Maet-constigh Liniacl, ofte l-roportionalen Ry ende platten passer. Als mede De
Sterckten-Bouwingho, ofte Fortificatie. Onlanghs uyt het Latijn in onsen Nederlandtsclien
sprake oTei'gheset, Door Petrvm Baardt. M. D. & Matheseos Studiosum. Ghcdruekt tot
Iran. Bij ïïld. Balei 1026 2 ). 4o.
10. Fundainentale onderwijsinglie, Aengaenlc De Fabrica, ende het veelvoudigh gebruijek
van het Astrolabium, soo Catholicum als particulier. Voor Ilendrick Louwerens, Boeclevercooper tot Amst. Tot Fran. Ghedriickt by Vld. Balelc. 1621, 4o.
11. Eeuwighe Handt-Calendier, In liet weleke ghelcert wordt, ccuwichlijck alle de Feestdaghen des Jaers soo beweechlijck als onbewecchlijck, mitsgaders de Lunatiën ende waterghetijden op een nieuwe manier door de leedcu der vingeren des handts te reeckenen ende
te tellen. Tot. Amst, By Jan Jansz. 16 37. 8o, Item: Den tweeden druek, vermeerdert
met een Almanack van ses achtereenvolgende jaren, Rotterdam. J. p, /Vaesberghe, 1628. So.
12. I'rinivni mobile, Astronomicè, Sciographice, Geometricè et Hydrographicè, nova Methodo, T.xplicatum in I. Sphacra, II. Planisphaerio. III. Triang. Sphaericis, IV. Tab.
Astronomicis, Loxadromicis. V, Lineamentis Gcometricis, Opus absolutum, IV Tomis distinctum. Amstel. Jo. Jansz. 1631, 4o.
13. Astronomische ende Geographischc onderwijsinglie. In de weleke Door 't gebruyek
des Aertschen Globi, ofte gebulte Caerten, midtsgaders t' Astrolabium Catholicum ende
platte Pas-Caertcn de c - ^ t der Zecvacrt verlicht, ende de Schippers on Stucrluijden duydelijck ende cortelyck in haeru voyagie onderricht worden. Beneffens Twee nieuwe tafelen
Eomborum. Tot Amst, By II. lauieerensz. 1632. -io,
11. Ojera omnia Astronomica. [I'rimvm Mobile. Ed. nova, ab innumeris mendis veudicata et Instrvuicntis mathematieis Aucta á Gvilielmo Blaev. Amst. li.3i (Primi Mobilis
Tomus primvs de doctrina Spliærica in quinque Libros distributa Amst, 1632 ; — Tomus
!) In de voorrede zegt hij, dat dit eene uitvoeriger bewerking is van den sub 3 door ons
vermei dei: arbeid, die uitverkocht was. Cacterum prima editione passim per Germauiac GalJia-jque Academias (ut de Italis tacam) sparsa & diûcientibus sensim exemplarü.us Typographus Elzivirius de vulganda deinceps Arithmetica & Geometria me compellavit.
2) De Fortificatie ofte Sterchten-Bouwinghe, àoor prof, Bierons de Haan afzonderlijk
vermeld (noot 29), is een onderdeel van dit werk.
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seevndus qvo Asti'ulabü Particularis & Catholici Fabrica et vsvs sex Libris explicatur, Amsl.
1632. Tomvs Tert vs De Historia Astronomica Tribus Libris comprehensa. Âmst. 1632.
De Theoria et motv so'is Libcr singvlaris. Armst, 1633,)] 40.
' 5 . Manvalc Arithmcticae & Geometriae Practicae, In het welcke Benelfens de Stockrekeningo ofte Kabclologia Ncpperi, cortclijck ondc duydelijck t'ghene den Landtmeters eude
Ingenieurs, nopende het Landt-meten ende Stercktenbouwcn ïiootwendich is, wordt ghclecrt
ende exemplaerlijck aengeweesen. Tol Fran. Gliedruckt bij U/d. Balck 1633. 8o, Hiervan
komt eene titeluitgave voor: Tot Amst. Bij H. Laurentsz. 1631. Ilem „De tweede Editie
gecorrigeert", Fran, 1646, 8o.
1C>. In de Chronique van Yricslant, van Winsemms, vindt men eene haart van Friesland,
„ex mathematicis ObseryationUms D. Adriani Metii et Gerardi Freitag dcducta — Incisa á
Petro Harlingensc ÎG22.
17- In de BiHiotlicea Oiseliana, j>. 374, no. 2. komt voor : Glol.us, sivo Sphaera coclcstis
(cujus horizontis diameter pedem umim et dimidium aequal) summo studio, summaque
industria Adr, Metii ad abaeos Tych, Brahé consignata J'idente Io, Jansonio. 1018.

H e n r i c u s de V e n o (de V e e n , v a n d e r V e e n ) , tweede
zoon van Laurens de Veno, secretaris, later lid der vroedschap van
Leeuwarden, en Jantje Gerrits Mamminga, werd den 13 Mei 1591 als
PM. Ling. et Theol. Stud. te Franeker ingeschreven. Onder Henr. Anton. Nerdenus hield hij den 22 Mei 1596 eene Dispidatio Theol. deusuris1).
Toen wa hij reeds Magister, de titel van hen, die bij de philos. faculteit doctoreerden. De regten en medicijnen werden tevens door hem
beoefend, zoodat hij daarin ook den doctoralen graad heeft verworven.
Zich in 1599 als advocaat te Leeuwarden hebbende gevestigd, kwam
hij bij de Ged. Staten spoedig in aanmerking om Lydius als Theol.
Prof. op te volgen. Jo. Arcerius en Henr. Antonides drongen echter
namens den Senaat met goed gevolg aan op de benoeming' Van Fr.
Junius, -hoewel zij op de persone van Dre Veno niet vele hadden te
seggen, anders dat hij een jonghman was, die hem principalijcken in
jure ende Medicina geoeffent, ende noit geen specimen in Theologia
. . . . g' exhibeert hadde, ende daeromme soo vruchtbaerlijcken deselve
professie niet soude cunnen bedienen, als de voorss. Junius" 2). Ofschoon
deze kans hem voorbij ging, werd hij, op ƒ 600 tractement, den 23
Sept. 1602 als Prof. Ethices et Physices, en mitsdien tot een nieuwen
leerstoel, beroepen.
Op den titel eener Diss. polü. de Magistratu3), door Henr. à Weerdum
i) Coll. v. Br. no. 12.
2) R. G. 18 Sept. 1601.
s
) Deze dissertatie is zeer belangrijk voor de kennis van 't geen men destijds
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in 1606 onder hem verdedigd, wordt de Veno -academica PMfcsophiae
propugnator ac Professor celcberrimus genoemd. In zijne hier aangewezen
rigting verschilde hij dus van Lollius Adama, die Aristoteles aanhing.
Hij liet ook niet na in theses onder zijn praesidium de Aristotelici aan
te vallen 2). Hierdoor £scbijnt hij zich het ongenoegen der meeste collega's'op den hals j te hebbenjgehaald. Terwijl hij in 1609 het rectoraat bekleedde, brak er althans een storm los, die daarin ongetwijfeld
zijn oorsprong had. Lycklama, Faber, de Adama's, Metius en S. Arcerius
klaagden hem en hij hen wederkeerig bij Gedep. Staten aan , met dit
gevolg, dat de Veno werd afgezet, maar ook de tractementen van Aug.
Adama, Metius en Arcerius, met ƒ 100 werden verminderd3). Eene commissie, ten Volgenden jare door de Gedep. Staten afgevaardigd om de
partijen te vereenigen en bij wel slagen de Veno weder voor één jaar
in zijne betrekking te herstellen, schijnt geen gunstig gevolg verkregen
te hebben, want den 28 Jan. 1611 is hij eerst weder op j 500 tractement voor één jaar aangenomen, op voorwaarden, 1° van zich naar de
academiewetten te zullen gedragen; 2° dat hij zou «lesen ende doceren
hora pomerîdiana moralem ofte naturalem philosophiam Aristotelis, ende
hem soe in docendo als disputando wachten van subtile parerges ende
quaestiën, oock van contumeliose daden ende woorden", en 3° „holden
ende helpen onderholden tranquïllüatem açademicam, ende hem wachten
van eenige correspondentie t'holden met studenten, het sy in de burse ofte

onder de politica verstond. Publiek regt werd toen nog niet onderwezen als een
zelfstandig deel der regtswetenschap, maar ten deele begrepen onder de politica ,
als een philosophisch onderwerp. Zoo vindt men, na de beschouwingen over 't
geen een magistraat is, in deze dissertatie de volgende vragen behandeld: lo. An
îiceat magistratui bellum legitimum gerere? 2o. An religio subditonnn seu cultus Dei ad curam magistratus pertineat et an magistratus sii custos utriusque tabulae Decalogi? 3o. An necessarium sit ut magistratus sit peritus artis medicae, cum
debeat curam gerere sanitatis corporum subditonim? 4o. An eliam illud, quod
Reip. noxium non est à magistratu aboleri debeat? 5o. An magistratus subditis, an
vero subditi sint magistratui dati ? 6o. An focmina ad imperium admittenda? De eerste en
de tweede vraag worden bevestigend, de derde, vierde en zesde ontkennend beantwoord
van de vijfde het eerste toegestemd. Voorts worden verscheidene vragen over den
besten regeeringsvorm en over de verkiezing van overheden behandeld, waaronder :
An divites pau'peribus praeferendi sint? An in eligendo magistr. corporis etiam
statura spectanda, enz.
Het boekske levert mitsdien eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van het
hooger onderwijs in die dagen. Bij het Fr. gen. is een ex. voorhanden. Vgl. over
liet onderwijs in de politica, in tegensteliing van het jus publicum, de Oratie van
Ulr. lluber, qua disseritur quamobrem jus publicum olim in Academia nostra professiune publica non sit honoratum. Opera min. I. 75.
2) B.v. in Quaestiones illustres ex tota philosophia conquisitae, door Hier. FredIsbrandi, van Groningen, ten jare 1606 pro gradu doctoris onder hem verdedigd.
3)

G. H. 12, 18 Dec 1609, 15 Jan. 1610.
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daer buijten", enz. Een groot aantal studenten had nl. partij voor de Veno
getrokken en kon met moeite door den Senaat in toom worden gehouden.
Gelijktijdig zagen de drie bovengenoemde professoren zich in hunne
vorige tractementen hersteld. Misschien is het privaat onderwijs in de
logica, dat de student Stellingwerff ten jare 1608 gaf, niet zonder invloed
op deze oneenigheid geweest. Stellingwerff, misschien een geliefd leerling Van de Veno, was een hevig tegenstander van de Aristotelische
philosophie, gelijk wij zagen, I. 335.
De „professor celeberrimus", die dus — hoe onvoorzichtig en aanmatigend hij zich ook moge hebben gedragen — eigenlijk het slagtoffer
werd van eene rigting, die veel bijval vond onder zijne leerlingen, maar
niet in harmonie was met de Calvinistische leeringen, overleed den 22
April 1613, tot welken tjjd hij zijne betrekking heeft behouden.
Zijne eerste vrouw Moederke Cnoop, met wie hij den 16 Mei 1606
in den echt was getreden, was hem, met hun eenig zoontje, spoedig
ontvallen; de tweede, Hiltje van Aijlva, schonk hem een dochtertje, en
huwde later met Jr. Wijtze van Beyma.
Vriemoet, p. 113—118 ; Add. p. 3, 19.

R a p h a e l C l i n g b i j l werd in 1603 tot hoogleeraar in de ontleedkunde benoemd, naast Auletius, tot dusver den eenigen professor
in de medische faculteit. Hij was in 1569 te Rinsumageest, waar zijn
vader predikant was, geboren, en vervolgens aan de school te Bolsward, onder den rector Joh. Fungerus, opgeleid x). Den 10 Mei 1589
te Franeker student geworden, beoefende hij onder Auletius de plantkunde , de beginselen der anatomie en de geneeskunst. Daarna bezocht hij de academiën te Wittenberg, Padua en Bazel. Ter laatstgemelde plaats promoveerde hij. Teruggekeerd begaf hij zich metAnske
Berstwerd, eene weduwe, in den echt en vestigde zich te Enkhuizen,
waar hij met grooten bijval practiseerde, en tevens aan het hoofd
der Latijnsche scholen geplaatst werd. Om redenen van gezondheid,
weinige jaren later met der woon naar Franeker vertrokkeu , werd
hem in 1603 de bovenvermelde leerstoel aangeboden.
Sedert den dood Van Auletius in 1606 bleef hij weder de eenige
hoogleeraar in zijne faculteit, tot dat een vroege dood hem den 25
Maart 1608 aan vrouw en kinderen ontrukte. Aan zijn Vriend en ambt!) Niet te Franeker, zooals Vriemoet opgeeft, voorbijziende, dat Fungerus destijds te Bolsward , en veel later te Franeker rector was. Vgl. Gab. de Wal, a w.
Ann. p. 71.
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genoot Sixtus Arcerius, Med. Br. et Zing. Graeeae Prof., was alleen de
uitlegging van Hippocrates opgedragen, zeker ten behoeve van hen,
die zich voorbereidden tot de medische studiën. Het behoeft niemand
te Verwonderen, dat Clingbijl alleen de faculteit in een zoo korten tijd
niet tot bloei kon brengen, al ware de staat zijner gezondheid ook
beter geweest.
Van de weinige leerlingen destijds heeft hij maar één tot Med. Dr.
bevorderd, namelijk Paulus Arcerius, conrector te Dokkum. Onder
zijne leiding heeft Pierius Winsemius o. a. in 1606 Controversiarum medicarum decades dnae aan een dispuut onderworpen, bij de inzage waarVan ons bleek, dat de werken der Fransche geleerden Laur. Joubert,
Andr. Laurent en Joh. Fernel, der Spaansche medici Thom. Roder à
Vega en Fr. Valesius, met die Van Fr. Vesalius, den weg naarFraneker
hadden gevonden.
M. Lyclama á Nyeholt, Orat. fun. quam memoriae D. Baphaelis Clinglnjl dixit. Francq.
1608 (waarachter een Epicedion Graeco-Lalinum van S. Arcerius, en cene Blegia in obiium ,
van Tim. Faber); Vricmoet 119—-121; läanga I , 192, 193; zijn grafschrift in Blancardi
Fanej. 80.

M a r c u s L ij c k 1 a m a à N ij e li o 11. Na het Vertrek van Van
den Sande benoemden de Ged. Staten (25 Mei'1604) twee professoren,
nl. Lycklama, een Friesch edelman, sedert 1597 advocaat te Leeuwarden,
afgevaardigde ter S. G., en Dominicus Arumaeus, buitengewoon hoogleeraar
te Jena i), twree leerlingen van Henr. Schotanus, die in hetzelfde jaar (1593)
te Franeker aan de academie gekomen en daar dischgenooten en slaapkameraden waren geweest. De onderhandelingen met den laatste gevoerd leidden niet tot diens overkomst; Lijeklama werd daarentegen
den 21 Junij 1604 geïntroduceerd als Prof. Pandectarum.
Zijn vader .Meine Lijckles, substituut-grietman van Weststellingwerf,
later raadsheer, had hem aan de triviale scholen te Leeuwarden, onder
Io. Fungerus, voor de academie doen opleiden. Marcus schijnt in zijn
vierde academiejaar te Hèidelberg gepromoveerd te zijn, althans hij is
daar den 19 Mei 1596 ingeschreven.
Terwijl hij als lid der Algem. Staten in April 1604 de bemagtiging
van Yzendijke en andere sterkten in Vlaanderen bijwoonde, beijverde
i) Men zie ovpr dezen Friesclicn geleerde Gab. de Wal, a. w. annol p J 9 9 sqq. en
de daar aangehaalde schrijvers, bij welke nog gevoegd kunnen worden J. C. Zeumeri Vitae Professorum Jenensium. Jenae 1711, Cl. Il, 64. Rector en professoren hebben bij den magistraat zeer op medewerking tot zijne benoeming aangedrongen. Fran Arch. no. 472.
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zijn boezemvriend Jo. Saeckma, die ook te Franeker en Heidelberg had
gestudeerd en nu raadsheer te Leeuwarden was, zich zeer om hem
te Franeker op den katheder te helpen, en zulks met gunstigen uitslag,
zooals wij zagen1). Lijcklama verwierf zich den naam van een uitstekend en oorspronkelijk jurist. Inzonderheid maakte zijn bundel verhandelingen over verschillende rechtspunten, onder den titel Membranarum Lïbri VII (Fran. 1608,. 1609, Jenae 1624, LeoV. 1644) veel opgang.
Hierop liet hij Volgen Da jure studiosorum. Fran. 1609; Sermo forensis
de heredis institutione in Icgitima et re certa ad Ant. Fabrum, ib. 1612.
De ineunda rei débitae aesümatione lïber, Comment. ad L. Vinum 22 ff.
de rel. cred., ib. 1610, Leov. 1644. Van de disputen onder zijne leidinggehouden kwamen ons onder de oogen twee, ten vervolge op die van Schotanus over den Codex (zie boven blz. 43), en Iilustres quaedam jurîs controversi posüiones ex mater ia JEmtionis—Venditionis coUeotae, quas propos.
Edz. Jac. Clant. Fran. 1606.
Ten jare 1610 verliet hij den katheder om grietman Van Ooststelling te worden; in 1623 volgde hij zijn broeder op als grietman Van
Weststellingwerf. Daar hij, kort na zijn aftreden, in 1610 tot Curator
werd benoemd, bleef hij met de academie in betrekking. Zijn volgende loopbaan was hoofdzakelijk aan de behartiging van de algemeene belangen des lands gewijd, want spoedig zag hij zich wederom naar de S. G
afgevaardigd. Ter zake Van de Alliantie met Venetië in 1620 genoot hij
als Voorzitter Van Hunne H. M. tijdens de ratificatie de eer door den Pregradi of Raad dier Republiek, tegelijk met Dan. Heinsius, tot Ridder
Van St. Marcus te worden geslagen, waarvan de insignia door den
gezant Marco Antonio Morisini bij diens overkomst in 1623 werden medegebragt2). In 1621 sloot hij te 's Hage een verbond met Denemarken , naar aanleiding waarvan hem met Reinier Pauw en Rutger Van
Haersolte nog eene buitengewone zending werd opgedragen 3).
Inmiddels liet hij de studie der regtswetenschappen niet varen.
!) In de Coll. v. Br bevinden zich een onuitgegeven Lalijnsch vers van Al. L.
op Saeckma, van 1594; voorts een brief uil Heidelberg over zijne bevindingen aldaar; een gedagleekend sin de vloole voor Isendijck, 24 Aprilis 1604,» over zijn
kans op het professoraat; voorts brieven over academie- en staatszaken, de laatsten
uit den [laag geschreven,'te zamen 26 stuks, 1596—1624.
2
) Dit deelt Meursius mede, Athenae Batavoe, p. 215, zonder hierbij het jaartal
te voegen. De ratilicatie had echter in 1G20 plaats, waarna de gezant van Venetië
eerst in 1623 zich herwaarts begaf. Zie Mr. de Jonge , Nederland en Venetië ,
is Grav. 1852, blz. 109, vv, 102, bij wien wij van de onderscheiding aan Heinsius
e n Lijcklama te beurt gevallen geen gewag vonden gemaakt.
8
) Vgl. over de strekking van het bedoelde tractaat van 9 Aug. 1621, dat door
den Deenschen Koning niet werd bekrachtigd, Wagenaar, X, 427.
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Dit getuigen zijne latere werken, nl. Oratio âeprofessorejuris,Fv&n. 1616;
Anton. Mercatoris (pseudoniem) pro Jac Cuiacio Operae gratuitae de condictione yurtiva, adversus operas Ant. Fabro . . . subsidiarias,L. B. 1616;
Benediciorum libri IV, L. B. 1617.
Uit zijn huwelijk met Perk van GosKnga sproten geene kinderen.
Hij overleed den 9 Aug. 1625, en werd te Mjeholtpade begraven.
Vriemoet, p. XLI, 121 — 123, Add. p. 3, 4,20. TJlr. Huberi Opera min. I, 131, 132;
Paquot I, 4"5, 436; Scheltema, Staatk. Nederland. II, 42, 43, Gab. de Wal, Ann. p 208
.—213, 443, van Srninia, Nieuwe Naaml. v, Orietrn. '93, 394; Jo. Fnngeius, Si/lva Carmmum,
Fran. 1607, p, 10.

S i x t u s A r c e r i u s . Na den dood van Jo. Arcerius deden de
Franeker professoren stappen bij Gedep. staten om zijn zoon Sixtus,
destijds legerarts, de vacante plaats te doen innemen. De Gedeputeerden antwoordden echter, dat de bevoegdheid tot het benoemen van
professoren hun bij eene resolutie der Staten ontnomen was, en hiermede dus tot den e. k. Landsdag gewacht moest worden ')• Er waren misschien aanmerkingen gemaakt op hunne benoemingen van Lycklama en Arumaeus, ongeacht de S. R. 20 April 1591 (Zie Dl. I, 28),
want toen de Staten den 20 April 1605 Sixtus Arcerius tot Ling.
Graecae Prof. benoemden, werden de benoemingen van de beide eerstgenoemden nog goedgekeurd, ofschoon Lycklama al bijna een jaar in
functie was.
Sixtus, geboren te Franeker den 13 Dec. 1570, ontving eerst aan
de Latijnsche school te Leeuwarden zijne opleiding, daarna aan die te
Utrecht, en zulks tengevolge van de verwisseling Van standplaats
zijns vaders. Toen deze in 1589 te Franeker als hoogleeraar optrad,
werd de zoon daar dadelijk student, met het voornemen om zich aan
de beoefening der geneeskunde te wijden. Gelijktijdig zette de veelbeloovende jongeling de kritische beoefening der oude letteren, inzonderheid die van het Grieksch, met ijver voort, en wel ten huize zijns
Vaders, gemeenschappelijk met uitstekende commilitones, zooals zijn
oudere broeder Johannes, Gothfr. Sopingius, Jo. Isaäc. Pontanus, Adr.
Metius, Raphaè'1 Clingbijl, Thom. Herbajus en Sibr. Siccama, die allen
in de wetenschappelijke wereld genoeg bekend zijn geworden 2).
J) R, G. 30 Oet, 1604.
) Illi collegium et soeictatem sludiorum inierant certis poenis legibusque- Ila

2
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Prof. Alardus Auletius was zijn leermeester in de geneeskunde.
Sixtus bezocht echter, om zich verder te bekwamen, ook de academiën
te Leiden, Douai, Leuven en Parijs, en promoveerde na zijn terugkeer
te Franeker in 1596.
Spoedig werd hem aan het Hof van graaf Willem Lodewijk de opvoeding Van een paar neven des Stadhouders toevertrouwd. Daarbij
oefende hij te Leeuwarden de geneeskundige practijk uit. Vervolgens
bezorgde zijn beschermer hem op gunstige voorwaarden eene aanstelling
als legerarts, in welke hoedanigheid hij Verscheidene expeditien heeft
medegemaakt, tot dat hem in 1605, gelijk wij zagen, de leerstoel voor
het Grieksch ten deel Viel. Hieraan werd de uitlegging Van Hippocrates
Verbonden.
Van zijn academisch onderwijs zijn geene berigten tot ons gekomen,
maar dat hij een geleerd taalkundige was moet kunnen blijken uit de
beide werken, die hij uitgaf, nl. Aeliani et Leonis Imp. Tactiea, e. nova
versione et animadversionibus, L. B. 1613, en Cl. Galeni Pergameni Paraphrastœ Menodoti ad Artium lïberalium studium capessendum oratio adhortatoria. Item, quod optimus Medicus, nisi etiam Philosophus, non sit. Ex interpretatione nova, cum Notis ejusdem, in guïbus partim textus Qraeeus
emendatur, partim illustratur. Fran. 1616.
Veel Verdriet baarde hem de misschien onregtVaardige doch spoedig opgeheven straf Van tractementsvermindering, die hem, om dezelfde redenen
als aan Metius, naar aanleiding Van de geschillen met de Veno (zie
hlz. 72) was opgelegd, want aan Saeckma schreef hij nog in 1617, zeer
ontmoedigd door den langen duur en ongunstigen loop eener procedure
tegen de erven Sternsee over eene doctorsrekening: Sed utinam nunquam
pedem fixissem hic! Non eam expertus essem ignominiam ac jaeturam,
quae mihi, quoad vivam, cordolium faciet. Alii per vim eripuere, quod
publico patriae sigillo decretum fuit stipendium, abinitio Professionis,
quam obeo, et (audebo dicere) cum honore (invideat quisquis est); Alii
praeter fas, et omne aequum, quod mihi debetur, nunc detinent. Quid
tandem mecum fiet misero ? x).
Achttien jaren werden hem ter Vervulling zijner betrekking gegeven ,
Arcerianae aedes domicilium Musarum erant, plusque privata exercitia proderant,
quam quorundam lectiones publicae. Siecama, de vita et morte O. Sopingii, p. 3, 4.
Aan dit gezelschap herinneren ook de inscriptien, die Pontmus gaf in de Albums
van Arcerius, Herbajus en Sopingius, alsmede die van Sopingiusin 't Album van
Pontanus, in diens Poemalurn libri VI. Amst. 1634, p. 140, 143, 260.
!) Coll. v. Br. no. 192.

Dl. II.
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want hij overleed, ongehuwd, den 1 Aug. 1633, ruim 52 jaren oud. Prof.
Amama hield de lijkoratie; zijn jongere broeder Paulus en zijne zuster
Jacquelina wijdden aan hem een epitaphium in de St. Maartenskerk.
Vricmoet, 127—132; Banga, I, 192, 193; zijn grafschrift in Blancardi Paneg 82 ; Coll.Momm.
434.

T i m a e u s F a b er. Schotanus overleed ruim een half jaar, nadat
Lycklama was opgetreden, zoodat deze als de eenige hoogleeraar in de
regten overbleef. Dom. Arumaeus schijnt nog altoos eenig uitzicht op
zijne overkomst gegeven te hebben, want in het begin Van 1605 benoemden de Staten hem op nieuw, en derhalve drongen de Gedeputeerden ernstig bij hem aan om de roeping optevolgen, ten minste een
bepaald antwoord te geven, Vermits zulks, nu Schotanus ook al aan de
faculteit ontvallen was, in het belang der academie dringend werd gevorderd i). In Februarij bevorens was hij echter te Jena tot gewoon
hoogleeraar benoemd. Om dat doel te bereiken zal hij de Friezen
misschien wat aan de praat hebben gehouden. Inmiddels liet men
andermaal niets onbeproefd om Dion. Gothofredus, die 10 maanden geleden naar Heidelberg verplaatst was, op de meest verlokkende aanbiedingen overtehalen tot het verwisselen van zijn leerstoel met dien
van Franeker. Deze pogingen bleven echter even vruchteloos als te
voren 2). Daarop werden in het begin van 1606 onderhandelingen aangeknoopt met Joh. Althusius, vroeger hoogleeraar te Herborn, nu Syndicus der stad Emden3). In eene bijeenkomst met gecommitteerden te
Beliingwolde schijnt hij beloofd te hebben de benoeming op een tractement van /1000 te zullen aannemen, maar ook Althusius kwam niet 4)#
Intusschen slaagde men naderbij gelukkiger bij Timaeus Faber,
(Tjomme Riemers Smid), advocaat te Leeuwarden, waar hij ook (1578)
i)

R. G. 13 Mei 1605.

~) E. G. 19, 27 Junij, 4, 6 Mij, 7 Sept., 9 Dec, 1605. Men bood hem ƒ 1500
tractement, vrije woning en turf, restitutie van alle transportkosten, met uitzigt op
pensioen voor zijne weduwe. Dat de Keurvorst, ondanks de bemoeijingen van onzen
gezant Brederode, hem geen ontslag wilde geven, daar hij nog maar kort te Heidelberg stond, wordt aannemelijk uit een schrijven van G. d.d.' 11 Aug. 1605, aan de
curatoren. Coll, E.
3) Vgl. over zijn leven en werken I. F. Iuglers Beyträgo %ur Jurist,
II, 210. Hij overleed in het 81e jaar zijns levens, den 12 Aug. 1638.

Biographie.

4) R. G. 29, 30 April, 24. Mei 1606. Hoewel men inmiddels Faber reeds had
benoemd, werd Althusius den 27 Maart 1607 nog aan zijne belofte herinnerd, met
verkoel, om de professio Juris te aanvaarden. Fran. Arch. no. 625.
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geboren en vervolgens aan de Latijnsche scholen was opgeleid. Sedert
1597 had hij te Franeker onder Schotanus en van den Sande, daarna
te Leiden onder Bronckhorst, gestudeerd, met een zoo grooten ijver,
dat hij zich zelfs geen behoorlijke nachtrust gunde. Toen Voorspelde men al,
dat hij eens een katheder zou beklimmen. Na in 1603 te Leiden de
laurea doctoralis te hebben verworven, wijdde Faber zich met succes
te Leeuwarden aan de regtspraktijk. In het laatst van September of
begin van October 1606 aanvaardde hij het professoraat i). Hoewel zijne
gezondheid tengevolge van bovenmatig studeren zeer had geleden,
en 't hem was aantezien, dat hij zwak was, heeft de academie hem toch
17 jaren mogen bezitten. Even als Schotanus, onderwees hij hoofdzakelijk de Instituten. Tot leiddraad voor de aanvangende leerlingen
bewerkte hij Disputationes anniversariae ad quatuor lïbros Institutionum
Imperialium, Fran. 1609, 1612, 2 part., die ook aan andere academiën
in trek kwamen, en zoodoende althans Vier herdrukken beleefden 2). In
zijne Voordragt paarde zich helderheid aan beknoptheid. Met beleid
wist Faber het oordeel zijner leerlingen zelfstandig te Vormen, zoodat
zij, zonder op gezag van anderen te steunen, regt en wet uit de bronnen leerden Verklaren 3). Corypheën der wetenschap, als Huber, Vinnius en Van Bijnkershoek, hebben aan 's mans geleerdheid en scherpzinnigheid den regtmatigen lof gebragt. Vruchteloos hebben de Groningers, bij de oprigting hunner hoogeschool, hem een leerstoel aangeboden.
Hij overleed den 18 Sept. 1623, nadat zijne vrouw Titia Lammerts,
eene dochter Van den Leeuwarder burgemeester Adje Lammerts, hem
kort te voren vlas ontvallen. Zij lieten ééne dochter na.
H. Bouricii Oratio funeiris in Ohitum, D. Thnaei Fabri, accesserunt Epidecia (nl een
Mpicedion van P . Winsemins van 12 blz. en Ejiicedia van P, Knyf, I. U. D.) Fran. 1623;
Huber, Aasp. Dom, 132; Vriernoet, 133—138; Paquot, II, 5 3 ; G, de Wal, Ann, 214-219;
L. Aetsema, p. 67; Io Fnngerus, Sijlva Carminum, Fran. 1607, p. 2.

i) Vriernoet meende dat Faber in 1607 hoogleeraar werd. In het archief der
academie is echter onder de missives van Gedep. Staten een brief van den Senaat, van 9
Oct. 1606, houdende o. a., dat sommige studenten »hen vervordert hebben bij de
introductie D ris Tzommeri Fabri sulcken getier ende ongeruchte mitden iu de vergaederinge ten aensien ende bijwesen van de Heeren Feytzma ende Hillama temaken".
2
) L. B. 161-, 1615. Franeq. 1622, Lips. 1694. Zijn eerste werk was Annotationum liber unus, quo varia juris civilis loca explicantur et conciliantur. Fran. et Ainst.
1608. Aan de Leidsche uitgave der Disputt. anniversariae van 1615 is toegevoegd
zijne Quaeslionum illustrium sive Annotationum sclectarum — diatyposis.
3
) Quicquid subsecivi ocii a professione et gravioribus studiis impetrabat, amicis
aut clientibus impertiebatur, 'onjungebatque duo difficillima, profltendi dexterilatem,
cum solertia Patroni. Bouricius, Orat. fun. p. 18,
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A u g u s t i n u s L o l l i u s A d a m a , oudste zoon van prof. L„
Adama, was een uitstekend leerling van de school te Dordrecht, terwijl
Joachim Orydrius, volgens een ander berigt, Lollius Aclama, daar Rector
Was. Den 4 April 1589 Werd hij student in de geneeskunde te Franeker.
Auletius Was dus zijn leermeester. Tevens beoefende hij de oude letteren , en bezocht vervolgens buitenlandsche academiën. Waar hij tot
Phiîos. et Med. Doet. is bevorderd, bleek ons echter niet i).
Sedert het begin van 1600 tot het einde van 1602 was Adama Lector
tertianorum of conrector te Utrecht 2 ); den 26 December 1602 werd hij
op ƒ400 tractement, vrije Woning en transportkosten, tot Rector te
Kampen aangenomen voor zes jaren, van welke de laatste drie opzegbaar waren. Den 18 October 1605 is hem zijne betrekking tegen Paschen e. k. dan ook opgezegd, en Wolfgang Marcus Gualtherus den 4
Oct. 1606 tot zijn opvolger benoemd3). Of hij nu nog tot October
1606 in funciie is gebleven, weten Wij niet; wel bleek ons, dat hij in
1607 als geneesheer te Leeuwarden Was gevestigd en moeite deed om
opvolger te Worden van den Rector Jo. Fungerus, die naar Franeker
Was Vertokken4). Gelijk bekend is, werd Edo Neuhusius echter benoemd. Na Clingbijl's dood benoemden de Staten hem (S. B. 10 April
1608) tot Med. Prof., „om 't goede rapport hun gedaan ende mede om
die goede kennisse die (zij) selffs hebben van zijn persoon".
Vond hij de faculteit niet in bloei, — in de eerste jaren gelukte het
hem ook niet haar opteheffen uit dien toestand. Naar aanleiding van de
twisten met de Veno verminderde men den 18 Dec. 1609 zijn tractement van /500 immers nog met/100, op den Vrij zonderlingen grond,
„dewijl deselve Adama maar twee auditores heeft". Een jaar later is
die harde maatregel echter opgeheven.
!) Et cum hic mens Iiteras coluerit et liumaniores quam Immaniss. exlraqne Pair.am judicijs Academiarum publicis ornatus, Harlinganus vero conrector nulla liberali
institutione perpolitus, nedum Graeca... Zoo schreef zijn vader over hem aan
Saeckma. Coll. v. Br. nr. 195.
2) Ekker, blz. 81.
3
) Ons uit de archieven van Kampen medegedeeld door den archivaris Mr. J.
Nanninga Uijtterdijk.
4) De aangehaalde brief van zijn vader, die, ofschoon zonder jaartal, kennelijk
tot 1607 moet gebragt worden, omdat daarin sprake is van Saeckma's aanstaand
vertrek als buitengewoon afgevaardigde naar t':,. Haag (zie Sickenga, blz. 168), strekte
om Saeckma's invloed te verwerven ten behoeve van Augustinus. Hij beklaagt zich, daf, Bogerman hem niet wilde helpen, en den minder bekwamen conrector
te llarlingpn begunstigde. Dat Augustinus Ie L. was, volgt uit de gebezigde woorden : de 'filio meo istic (daar waar gij _ zij t) Dr. AuguHinusj en: fifius ve'ro in ista
Rep. civium onera snmptusque tolerat, sine condiiione, praxique temiore.
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Onder Clingbijl vonden wij in 1605 twee, in 1606 vijf', in 1607 twee
medici ingeschreven, onder Adama in 1608 en 1609 geen enkele, althans
voor zoover dit vak bij de namen in het album staat aangetcekeiid.
Van Junij 1610 tot December 1615 tellen wij daarentegen ten minste
25 medische studenten in 't album, van welke er velen door Adama zijn
gepromoveerd, o. a. Joh. Crellius, van Dordrecht, van wien Banga gewaagt
(blz. 294), Barthol. Bachovius, Van Gulik; Theod. Dammius, van den
Briel, Petrus en Jacobus Lansbergen, twee Zeeuwen '), Henricus en
Gellius Schotanus. Petrus Schotanus à Sterringa, een zijner verdienstelijkste leerlingen, was in 1615 de laatste, die door hem is gepromoveerd 2).
Wanneer men het album academiae Verder raadpleegt, dan blijkt het,
dat Adama, terwijl hij in 1615 Rector Magnificus was, den 24 November
nog eigenhandig een student heeft ingeschreven en daarop onmiddellijk
de namen heeft Vermeld Van Vijf', die in dat jaar gepromoveerd waren;
dat onze Rector daarna, van af den 6 December tot aan het einde Van
het academiejaar door maandelijksche Praesides werd Vervangen. Winsemius vermeldt in zijne Chronique, dat Adama in 1616 overleed. Wat
kan er dan tegen het einde van 1615 met den hoogleeraar zijn voorgevallen ? De Acta Senatus Verspreiden daaromtrent geen licht. Prof. van
der Linden, die in 1644 eene Volglijst Van Rectoren (Fasti Bectorales) aan
het album toevoegde, schreef achter den naam Van Adama: Quo sub
anni exitum loco moto fuere deinceps menstrui Praesides. Op deze woorden
alleen steunt het berigt Van Vriemoe't, dat onze Adama als Rector en
hoogleeraar zou zijn afgezet; doch waarom ? Gravi, ut facile cogites, de
caussa, quae vero nos latet, zegt hij. Had Yriemoet nu maar bedacht,
dat de bevoegdheid om een hoogleeraar af te zetten bij Gedep. Staten
berustte, dan zou hem gemakkelijk hebben kunnen blijken, dat hun
Resolutieboek daaromtrent niets behelsde, en Adama gevolgelijk niet
afgezet kon zijn.
Wij waren gelukkiger dan van der Linden, Vriemoet en Dr. Banga,
want wij vonden onder de losse bescheiden in het academie-archief,
het authentiek procesverbaal, waardoor de zaak wordt uitgemaakt3).
Woordelijk luidt het aldus:
Den 3 10b™ 1615, nae dat ten versoeeke Magnifici D. Rectoris convoceert waervan alle
i) Zie over hen de la Rue, Geletterd Zeeland, 247, 248.
2
) Deze schreef een Compendium ex Galeni libris de locis afl'eclis conscriplum,
Fran. 1616; en Spectdum Luis pestiferae, in, quo causae, signa, accidenlia et curatio
tam praeservativa quam curativa ob oculos ponuntur.
llolmiae 1621.
3
) Acta inter Dominos Professores et D. A. Adama", in het Dossier Stuiken de
Privilegiën enz. raakende. B.
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Heeren Professoren, sijn in Curia Academica gecompareert DD. Busius, vice Fx-Rector, Maeouius, I. Andreae , Drnsius, Metius, Areerins ende Leontius, Alwaer d voorschr. Rector D.
Adama heeft verclaart hoe hij van voerscheiden enormiteit worde geinsimuleert bij den E.
Heeren Professoren, weleker hij hem evenwel merendeels niet schuldich en weet noch en
achtet. Euenwel alsoo hij daechelijckes grooter ende grooter molestien heeft, soo met het
Rectoraat als met de conventen, dewelcke hij, vermits sijn suaehheit niet bestand is te vordraegen, versoeckt hij nu ende mits desen, dat hij bij het Collegie van da E. Heeren Professoren hijer tegenwoordich mach worden ontslagen, als mede dat hij van den convencihus
mach worden geëxcuseert voor een tijtlanck, versoeckende euenwel de fauoir, aiiantie encle
goede vrientsebap met de selue Heeren Professooren sijn collegis, gelijck hij sieh wederomms
tegens hoerluijden presenteert ende belooft aller der selucr cere ende goede naemo ten allen
tijden helpen voertestaen ende verdedigen.
Hijer op is geresolneert, dat de Heeren Professoren, van gelijcken verclaeren gemelten
Rectorem met alle vrientsehap willen bijegenen, hem ende sijn eere helpen defendeeren, ende
voor hem intercéderen bij gelegenthcit nae behoeren. Is hein volgens accordeert sijn vordere
versoeck ende hij van het Rectoraat ontslaagen, gelijck hem oock is geeonsenteert, dat hij,
tot reuocatie des Collegij, van den Conventen sall sijn bevrijet. Ex decreto et mandato
Senatus Academiae voluntateque Domini A. Adama nominati, scripsi tubscripsi Secretarius
Academiae Franekeranae anno, die loecque qnibus supra.
BROERIUS AB HANNIJA.

De beschuldigingen, die tegen Adama waren gerezen, betroffen waarschijnlijk het niet nakomen Van zijne verpligtingen als Rector, of de
gebrekkige handhaving van zijn gezag in een tijd, waarin de burse en
de conventicula nationalia zoo Veel te doen gaVen. Dat het beroep op
eene zwakke gezondheid zijnerzijds niet werd voorgewend om van het
rectoraat en Van het bijwonen der Senaats-Vergaderingen Verschoond te
worden, en de man dus werkelijk lijdende was, mag men gaaf aannemen uit de omstandigheid, dat Adama in het begin van 1616, dus zeer
kort daarna, is overleden. Zijn opvolger Winsemius werd immers reeds
den 14 Maart 1616 benoemd.
Adama heeft ook een goeden naam nagelaten. Prof. Verhel, die
student werd te Franeker in 't jaar, waarin Adama gestorven is, herdacht hem ten jare 1639, in de lijkrede op Winsemius, immers in de
Volgende bewoordingen: Obiit Anno 1616 Yir Clarissimus Doctor Augustinus Adama, in celebri hoc Athenaeo Medicinae Professor facundus
aeque ac judiciosus, eruditione clarus. — Het was ons aangenaam, dat
wij het weinige, dat Vriemoet van hem wist medetedeelen, konden
aanvullen; nog meer verheugde het ons, dat wij dezen hoogleeraar
konden zuiveren van een blaam, die door een enkel los woord van van der
Linden op hem was geworpen en blijven rusten.
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P a u l u s Buis. Wij hebben gezien hoe er ook na de benoeming
van Tim. Faber pogingen werden aangewend om Althusius tot de overkomst te bewegen. De Gedeputeerden schijnen zelfs tot na het vertrek
van Lycklama, zich gevleid te hebben nog met hem te zullen slagen,
totdat op inlichtingen van Sibr. Lubbertus, dat de Einder Syndicus er
van af zag, den 7 Sept. 1610 besloten werd tot de benoeming van Paulus
Buis. Deze Zwollenaar was den 12 Mei 1593 aan de Franeker academie
gekomen en alzoo een leerling geworden van H. Schotanus. Exercitii
gratia verdedigde hij onder dezen den 5 April 1595 Theses (29) de
acguirendo rerum dominio jure gentium , Fran. 1595. Buis bezat den graad
van Licentiaat. Of hij dien te Franeker of elders had behaald, kunnen
wij niet beslissen. In 1602 ontmoeten wij hem als I. U. Licent. en Conrector in zijne geboorteplaats ')• Volgens eene aanteekening van E. M
van Burmania, komt Willemtien, dochter van Pieter Rutgers, in dat jaar
voor als zijne vrouw.
Intusschen heeft hij zich, ongetwijfeld om het Kanonnieke en Germaansche regt te beoefenen, ter voorbereiding zijner straks te noemen
studiën over de Pandecten, te Keulen opgehouden , waar in 1601 zijn
Tractatus de atmuis redüibus, in 1604 zijne SiMUiorum juris sive dissertationum Academioarum de jure tJieorico libri Vilvoor het eerst zijn verschenen. Daarna zich aan de theoretische en practische regtsbeoefening
in zijne geboorteplaats wijdende, gaf hij een De offioio judicis liber singularis, quo judicum munus et potestas in cognitione defmiüoneqiie causarum
perspicue traditur, Fran. 1603, uit, terwijl in 1608 van een Comment. in
universas Pandectas, cum diffenrentiis juris canonici et consuetudinum Germaniae, prior pars, te Zwolle het licht zag.
Reeds ten jare 1606, toen het uitzigt op de komst Van Althusius Verfiaauwde, was Buis door prof. Lycklama Voor het Franeker professoraat
aanbevolen2). Faber ging hem toen wel voor, maar na Lycklama's Vertrek ging men hem niet Voorbij3). Ofschoon hij sedert een paar jaren
ook burgemeester Van Zwol was, nam hij toch gaarne den leerstoel aan,
ten einde zich geheel aan de wetenschap en het onderwijs, en daarmede
aan de Voltooijing van zijn vergelijkenden commentaar op de Pandecten
te kunnen wijden. De uitlegging der Pandecten zou immers juist zijne
!) Ds Zwollenaar G- B. Zellius droeg zijne Theses Logicaede categoria quantilalis,
Fran. 1602, o. a. op aan Nicolaas Buis, een der drie secretarissen, en aan Paulus
Buis. I. U. Licent. en Conrector te Zwol. Dat hij deze betrekking ook heeft vervuld,
bleet aan Vriemoet onbekend. Zijn vader was Jolian Buis. Bijdr.t.d.gesch.
v. Overijssel. V. 216.
2)
3)

Coll. v. Br. no. 164.
jfî. G. 7 Sept. 1610.
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taak zijn. Het tweede gedeelte daarvan kwam dan ook in 1614 teFraneker van de pers. Zijn collega Faber doceerde de Instituten, maar
Buis liet de studenten over dit rechtsboek disputeren, blijkens de Illustres
quaestiones controversae ad Ubros IV Institutionum, dispulationibits XVIII
in Academ. Franeq. propositae. Fran. 1615. Inmiddels bewerkte hij ook
een handboek ter beoefening Van de Politica, onder den titel: Derepublica
libri tres, quibus tota Politicae ratio nova <& succincta methodo ingenuo
ekisdem praxi applicatur, Fran. R. Doyema, 1613. Hij begon dus de.PoUtica reeds aan de philosophie te ontrukken, blijkens de volgende definitie, die hij in het aangehaalde werk gaf: Politica est doctrina Reipublicae rite tractandae. Est nempe magis practica quam speculativa. Aan
het verzoek zijner leerlingen om eene systematische handleiding, kwam
hij gaarne door de uitgave Van dit werk te gemoet — Vooral ook om
de werkelijke behoefte, hem gebleken: postquam deprehendi quidem
exstare compendia nonnulla ejusdem doctrinae, sed conclusa fere principiis philosophiae extremis. Tenzelfden jare verscheen zijn Illustrium
Disquisitionum politicarum liber, quo quaestiones politicae, seu ejus quae
est de gerendae reipublicae ratione, septendecin disputationibus explicantu
Fran. U. Balck. 1613.
Op den 23 Sept. 1617 ontrukte een plotselinge dood dezen geleerde
aan de hoogeschool.
Ware de lijkrede, door prof. Andreae gehouden, in druk verschenen,
dan zouden ons zijn levensloop en zijne huiselijke omstandigheden mogelijk
meer in bijzonderheden bekend zijn geworden.
Vgl. Vriemoet, 141—144..

A n d r e a s R o o r d a werd den 25 April 1611 door de Staten tot
hoogleeraar in de logica benoemd, in de plaats van wijlen Lollius Adama. In het Resolutieboek der Gedep. Staten leest men daarentegen op
10 Mei dv.: Is binnen gestaen Andreas Roorda, ende heeft alhier sijn
commissie als Ethices Professor horen lesen, ende aengenomen deselve
naer behooren te bewaren". Daar de Veno Ethices prof. was, moet in
het diploma of in de resolutie der Gedeputeerden eene vergissing hebben plaats gehad, gelijk Vriemoet teregt opmerkte. In den Senaat werd
hij den 16 Mei als Prof. Logices ontvangen.
Vriemoet houdt hem voor een zoon van Carel Roorda, grietman Van
Idaarderadeel, een bekend en verdienstelijk staatsman. De bewerkers
van het Stamboek van den Friesehen adel geven gronden ter bestrijding
Van dat gevoelen op; daarentegen teekende E. M. van Burmania aan,
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dat Andreas, met zijn vader Carel voornoemd , onder één grafsteen, in
de groote kerk te Leeuwarden is begraven. Gaarne laten wij aan genealogen over, om de waarheid in dezen uitVondig te maken. Van zijn
vroegeren levensloop is ons evenmin iets bekend geworden, als van
zijn onderwijs, gedurende de tien jaren, waarin Roorda aan onze hoogeschool was Verbonden. Zijn vriend Lieuwe van Aitzema prijst hem
aldus:
Te semper indefessns habct labor
Sacras doccntem Picridum vias,
Nomenqne ab eoo propagat
Solis ad hesperium cubile.

Den 27 Maart 1621 werd hij aangesteld tot rentmeester-generaal van
's lands domeinen en het Bildt. Zijne vrouw Anna Juckema, die hem
overleefde, was eene dochter van Ipe Jacobszoon, of Epo Jacobs Juckema, burgemeester Van Franeker en volmagt ten landsdage.
Het jaar, waarin hij overleed, aan Vriemoet onbekend gebleven, blijkt
uit de begeving Van het rentmeesterschap aan Bern. Oosterzee op den
11 October 1626, „nu door den dootlijcken affganck van W. den Heer
Andr. van Roorda vacant geworden zijnde". Zijn sterfdag was, volgens
Burmania, de eerste Augustus.
Vriemoet, 145—147; add. 4, 20; L. Aetsema, 51, 52; Stamboek, II, 207; Losse aantt.
van Jhr. E. M. van Burmania, in de Coll. E,

J o a c h i m A n d r e a e (van A n d r e è ) een edelman uit Straalsund, zoon Van den Ridder Martijn Andreè en Margaretha Veltschouw,
werd den 8 September 1607 student te Franeker, waar hij tot aan zijne
promotie in de regten schijnt gebleven te zijn. Hij volgde (S. B. 17 Mei
1613) de Veno op als hoogleeraar in de Physica en Ethica, in welke
hoedanigheid hij den 4 Junij 1613 is geïnstalleerd. Twee jaren later,
den 26 Junij 1615, legde Andreae den Senaat eene aanstelling over van
den 15 Junij bevorens, -omme jus et Ethicae doctrinam te profiteren
ordinarie". 't Onderwijs in de physica werd gelijktijdig aan Maccovius
opgedragen. Tot den dood van Buis in 1617 telde men in de juridische
faculteit dus drie hoogleeraren. Faber doceerde de Instituten, Buis de
Pandecten; welk deel dier wetenschap nu voor rekening Van Andreae
kwam, bleek ons niet. Na 1617 zal hij, vermits Buis niet dadelijk door
een ander werd opgevolgd, de Pandecten wel behandeld hebben, totdat
hem in 1620 een zetel in het Friesche Hof werd aangewezen. De weg
tot dien hoogen post was hem, als vreemdeling, geopend door zijn huwelijk
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met Ansk van Burmania. Later ziet men Andreae een staatkundigen,
loopbaan betreden. In 1634 werd hij namelijk met vijf anderen naar
den Haag afgevaardigd om namens den Stadhouder en de Staten geschillen over krijgszaken uit den weg te ruimen. In het jaar daarna
vervulde hij namens de S. Gr. met Rochus van den Honaert en Andr
Bicker eene ambassade naar Pruissen om het verlengen van 't Bestand
tusschen Zweden en Polen te bewerken; in 1645 was hij in de ambassade, die namens de S. G. het vriendschaps- en handelstractaat met
Denemarken heeft gesloten.
Na het raadsheersambt ten behoeve Van zijn zoon Henning George
ten jare 1646 te hebben neergelegd, wijdde hij zich meer uitsluitend
aan het lidmaatschap der Algemeene Staten. De ratificatie Van den
Munsterschen vrede is door hem als hun voorzitter geteekend; in April
1651 bekleedde hij het voorzitterschap van de Groote Vergadering. In
zijne politiek toonde hij zich zeer Stadhoudersgezind.
Sedert 1646 was Andreae wederom in betrekking tot de academie
gekomen als Curator.
Den 2 Mei 1655 overleed hij. Zijne eerste Vrouw had hem vier
kinderen geschonken; zijn tweede echt met Sophia van Vervou, weduwe van
Wijtze Sickes van Cammingha, heer van Ameland, was kinderloos gebleven.
Kaamrol der Raden 's Ilofs van Friesland, 34, 3 5 ; Vriemoet, 148—150; Scheltema, I
26; Sickenga, 181—184; K. Neulmsius. 11, 153; H. Neuhusius, 22—36, 109, 131.

J o h a n n e s M a c c o v i u s . Na den dood Van Lydius beriep men
Fr. Junius van Leiden op het hooge tractement van ƒ1200, waartoe de
stad Franeker uit eigen beweging / 200 had aangeboden % Bij deze
Vruchtelooze poging schijnt het te zijn gebleven. Toen echter vele jaren
later (1614) ook Nerdenus gestorven en Lubbertus alleen overgebleven
was, dacht men beide Vacatures gelijktijdig te Vervullen, door de benoeming van Joh. Bogerman en Godofr. Sopingius, predikanten te Leeuwarden en Bolsward. Beide verklaarden, „siende de noot van de Academie tot Franeker", die roeping, ondanks vele bezwaren, te zullen opvolgen , als de stedelijke magistraten hen maar wilden laten gaan 2).
Terwijl er nog pogingen werden aangewend om zulks te bevorderen,

i) R. G. 23 Scpt. 1601.
-) R. G. 30 Junij, 23, 28 Dec. 1614,

Wumkes.nl

91
gaven Curatoren aar. Gedep. Staten, ter aanbeveling van een daartoe
strekkend Verzoekschrift van studenten, te kennen, dat er maar één
professor in de theologie was, waar drie behoorden te zijn, ..ende Joh.
Maccovius om enen geringen traetement Wel soude wesen te becomen,
en dat deselve Maccovius een persone Was van seer goede partien ende
uijtnemende geleertheyt, oock in Theologie, ende verscheiden andere
wetenschappen seer ervaren, ende benevens dat de studenten bovenmaten
aengenaem, die buijten twijffel de Academie tot Franeker enen groten
Luister soude geven ende vele studenten van alle quartieren lierwaerts
trecken, gelijck daervan airede goede beginselen gesien Waren" l). Den
28 Januarij 1615 volgde dan ook de verlangde benoeming van Maccovius
tot buitengewoon professor in de theologie, op ƒ 500 traetement.
Maccovius Was, met twee Poolsche edelen, die aan zijne hoede en
leiding waren toevertrouwd, den 21 October 1613 te Franeker als student
ingeschreven en kort daarna (8 Maart 1614), na een dispuut de Ecclesia
te hebben gehouden, door Sibr. Lubbertus tot Theol. Doet. bevorderd.
Twaalf dagen later overleed Nerdenus. Ongetwijfeld dacht Maccovius de gelegenheid om zijn fortuin te maken te moeten benuttigen, door het
houden van voorlezingen, Waarin hij, van af 15 Julij 1614, een Systema
breve Theologiae ontwikkelde. Ziedaar de „goede beginselen" Waarvan
Curatoren gewaagden, en die hem de gunst en ondersteuning der studenten bezorgden, gevolgd door het professoraat.
Inmiddels vervloog het uitzigt op de komst van Sopingius2); reden
welligt, Waarom Maccovius al den 16 Junij dv. tot ordinarius is bevorderd, met eene tractementsverbetering van ƒ 100. 't Onderwijzen der
physica, tot dusver de taak van Andreae, droeg men hem tevens op.
MakoWsky was zijn eigenlijke geslachtsnaam, Lobzenicz, een stadje in
Polen, zijne geboorteplaats, Samuel Makowsky en Margaretha Seklewska
waren zijne ouders. Geboren in 1588, kwam hij Wat laat aan de studie,
en wel eerst te Dantzig, onder leiding van den destijds vermaarden
Barth. Keckermann, Wiens handboek over de logica nog bij de Instructie
der Curatoren van 1660 aan de Latijnsche scholen en onze academie het
burgerrecht behield. Onderscheidene hoogescholen in Duitschland waren door Maccovius bezocht; herhaaldelijk tegen Jezuiten en Soeinianen

i) R. G. 22 Nov. 1614.
-) De Bolswarder gemeente schijnt zeer tegen zijne losmaking geijverd te hebben,
zoodat hij om den vrede te bewaren besloot te blijven. Hij overleed reeds den 30
November 1615. S. Siccama, de vita et mort e Godefr. Sopingii, t. a. p.
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opgetreden, had hij zich eene buitengewone vaardigheid in het redetwisten verworven, ofschoon hij het in de klassieke talen niet ver had
gebragt.
Zonder dat de Curatoren 't oordeel van Lubbertus hadden ingewonnen,
was hij op den katheder geplaatst door den aandrang Van studenten, in
wier gunst de oudere ambtgenoot, wegens zijne strengheid, weinig
deelde!). Was deze een vurig Calvinist, naar de leerwijze en de inrigtingen der Nederl. Herv. Kerk, de jeugdige Poolsche godgeleerde was
nog steiler door de consequente toepassing dezer leer; Calvinista tam
rigidus et paradoxus, ut et aliis rigidis displiceret — schreef Weismann.
De collegiale Vrede was dan ook van geen langen duur. Lubbertus liet
weldra theses, welke onder het praesidium Van Maccovius waren Verdedigd, door antitheses bestrijden. Geen van beiden moet het daarbij aan
hatelijkheden hebben ontbroken.
Zeker als wij er van zijn, dat de aanklagte wegens onregtzinnigheicl,
waarvan Maccovius, gelijk wij vroeger zagen, ten laatste door de Dordsehe Synode werd vrijgesproken , door Lubbertus werd Voorbereid2),
meenen wij toch de drijfveer van Lubbertus in dezen niet alleen aan
onverdraagzaamheid te moeten toeschrijven, maar ook aan het streven
om de academie te bevrijden van den nadeeligen invoed van Maccovius.
Wij kennen Lubbertus immers als een ijverig voorstander van orde en
goede zeden, die alles beproefde om de bandeloosheid der studenten te
keer te gaan. Maccovius was op aandrang van studenten uit hun midden op den katheder gekomen. Weldra bleek hij zijne collega's te
belasteren en voor de academiejeugd niet onder te doen in vechten en
zwelgen. Vier professoren, aan wier goede trouw niet valt te twijfelen,
schetsten hem als een homo moribas plane barbarus, wiens leven niets
meer of minder was, quam continua impietas. Uit de Senaatsvergade-

!) Experientia enim didici D. D. Scholarebas (inter nos dictum esto) maluisse
desidcrium pastorum vestroi'um sequi, quam judicium nostrum. Polonus enitn, Winsemius, Hliala, Buricius, Hachtingius et Amesius nobis insciis et inconsuStis vocati
sunt. Ita factum est ut quibus nusquam locus pateba., bic omnibus praelati sint —
zoo schreef Lubbertus aan Saeckma, 7 Aug. 1Ö23. Coll. v. Br. no. 47.
2
) Lnbbertus zond die theses en antitheses aan Saeckma en de Leeuwarder predikanten ter beoordecling. Over de beschouwingen van de laatsten schreef hij aan
Saeckma: Judicium illorum est rectum, neque debent i I IL, quibus orthodoxa doctrina
cordi est, hoc judicium aspernari. INostri pastores incipiunt fremere, et video futurum
ut ipsum ad D, D. Oeputatos deferant. Quod si fij.t, mirabor an quisquam sit, qui
tam absurdorum dogmalum defensionem aut patrocinimn suscipere velit. Nolas dili<ienter expeudi, coltat'one facta video quaedam ab illis esse notata, quae ego praeterij. Sed ego ea tantnm, quae crassiora sunt, notare volui. Brieven van 13 en 19
Maart 1618, in de Coll. v. Br. no. 34, 35.
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ringen werd hij Vervolgens geweerd. In wiens oogen kon zoo iemand
een grooter gruwel zijn, dan in die Van Lubbertus ?
Tot ons leedwezen zijn ons geene theses in handen gekomen, die uit
de pen van Maccovius zijn gevloeid — doch wij meencn niettemin gerust het er voor te mogen houden, dat de man, die door zijn twistzieken
aard zelfs met Amesius over hoop geraakte, van"den beginne af aan
zijne dispuutcollegien zal hebben misbruikt om Lubbertus te tergen.
In de talrijke brieven van Franeker professoren uit dien tijd, die
wij mogten raadplegen, hebben wij geen enkel gunstig woord over
Maccovius aangetroffen, maar altoos een oordeel in tegenovergestelden
zin, terwijl Lubbertus door zijne ambtgenooten, van welke faculteit
ook, altoos met eerbied en hoogachting werd besproken.
Gaarne gelooven wij echter, dat Maccovius met het klimmen zijner
jaren wijzer en bedaarder is geworden. In 1629 werd hem het bijwonen
Van de Senaatsvergaderingen immers bij provisie weder toegestaan, en
in 1633 heeft men hem. Voor het eerst sedert 1617, het rectoraat weder toevertrouwd.
Uit de Ordines Lecüonum Van 1629 en 1631 bleek ons, dat Maccovius
in die jaren de loei communes theoïogici, laatstelijk daarvan de PraeâesünaUe behandelde, welke Voorlezingen door zijn leerling, landgenoot
en bewonderaar, Nic. Arnoldus in het licht zijn gegeven (Fran. 1650,
Amst. 1658), even als de Theoïogia polemica, Anti-Socianus en andere onderwerpen , op zijne collegien behandeld, welke vereenigd den titel dragen:
Joh. Maccovius Redivivus, sive manuscripta

ejus typis exscripta,

procuremte

Nic. Arnoldo i). Fran. 1647, ed. 2a 1654. De disputen, die van 1618—22
en in 1625 onder onzen hoogleeraar werden gehouden, zijn gedrukt als
Collegium Theologicum, en Collegium controversarum quaestionum, te zamen
onder den titel Collegia Theologica, quae extant omnia, ed. 3 a , Fran. 1641.
Onder zijne Opusciüa pMlosophica omnia, Amst. 1660, is ook een Systliema
pliysicum opgenomen, dat waarschijnlijk de leiddraad bij zijn onderwijs
in dit vak was.
Bronnen genoeg om daaruit 's mans leer- en denkwijze te kunnen
vernemen.
Eenmaal schijnt hem de eene of andere betrekking in zijn vaderland

!) . . . haec, iit Maccovii plcraque, exte.nporaea stint, studiosis, ex tempore,
absqne ullo librorum adjumenlo diclata, . . . Arnoldus, in Praefat. — Zes of zeven
theologe» hebben uit handen van M. de doctorale waardigheid ontvangen, o.a. Const.
L'Empereur ap Oppijck, in 1617 na verdediging van Theses de peccalo originis, Joh.
Cluto, in 1633, en Joh. Goccejus, in 1614.
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te zijn aangeboden. Overigens is ons niet gebleken, dat men hem ergens heeft verlangd!).
Na den dood van Hachting deed hij ob rem angustam domi (hij had
maar j 700 tractement) moeite om, althans tijdelijk, de logica te mogen
onderwijzen. Ofschoon dit niet werd toegestaan, heeft men hem toch
met eene tractementsverbetering Van /100 verblijd.
Na veel sukkelens overleed Maccovius den 24 Junij 1644. Driemaal
was hij in het huwelijksbootje gestapt, eerst met Antje Ulenborch 2 ),
daarna met eene dochter van prof. Clingbijl, eindelijk met Frouk van
Bonnama, die hem overleefde en nog tweemaal hertrouwde.
Joh. Cocceji Oratio habita in funere Joh. Maecovii, Fran. 1644; ook voor den Maccovius
Redivivus, en in Cocceji Opera, VIII, 5 1 - 5 4 . Vriemoet, 151—160; Paqnot, II, 118—120;
K. Nenhusius, 162; zijn grafschrift Blancardi Taneg, 8 3 ; Coll. Momim. 147 ; OnsD. I, 4 5 - 50.

T h e o d o r u s L e o n t i u s , eigenlijk Dirk Lieuwes, geboren in het
Friesche stadje Sloten, kwam ons niet vroeger Voor, dan toen hij den
29 April 1598, op 25jarigen leeftijd, te Leiden als student in de regten
werd ingeschreven. In 1606 ontmoeten wij hem als rector Van de Latijnsche school te Sneek 3). Het doctoraat in de regten werd hem eerst
den 31 Julij 1607 verleend, nadat hij eene D. de crimine laesae Majestatis
had Verdedigd. Daar de conrector Van Dockum, Dr. Paulus Arcerius,
in 1609 tot rector te Sneek beroepen werd, mag men aannemen, dat
Leontius toen is afgetreden, om den 25 April 1609 het secretariaat bij
het stadsbestuur van Sneek te aanvaarden. In deze laatste betrekking
bleef hij werkzaam tot den 2 Mei 1614, toen hij, naar het schijnt zijns
ondanks, als zoodanig door Gajus Nauta werd Vervangen. Den 24 Aug.
1614 schreef hij namelijk: cum hisce diebus Lang ever am, ad excutiendum
animi languorem, excurrissem, deprehenderunt isthic me litterae consulis Franequerani. Dit schrijven Van den magistraat Van Franeker
strekte om hem te Verwittigen, dat er binnen kort zou worden overgegaan tot de Vervulling Van de professio Unguae Latinae aut Eloquentiae.
De leerstoel in dat Vak was, waarom bleek ons niet, sedert het aftreden
i) Wij leiden dit af uit de volgende schampere passage in een brief van Lubbertus aan Sacclima, van 9 Junij 1624: Sarmata abiturit in Poloniam, sed petit augmentum stipendij, unde colligo illum nihil minus cogitare, quam in Sarmatia manere.
Coll. v. Br. no. 48.
2
) Zij was eene dochter van den raadsheer R. Ulenborch, dus eene zuster der
vrouw van Rembrandt.
3) ïScholae Snecanae Rector vigilantissimus" wordt hij genoemd door zijn leerling Henr. Avercampius, in de opdragt van eene in 160G te Franeker gehouden disputatie.
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van Elardus Reinalda in 1591, onvervuld gelaten. Den 2 Julij 1614 Was
die zaak ia de vergadering van Gedep. Staten ernstig overwogen, doch,
om ons onbekende redenen, door de Curatoren aangevoerd, in deliberatie gehouden.
Leontius maakte Van den hem gegeven wenk dadelijk gebruik. Hij
wendde zich namelijk om raad tot Reinalda, dien hij nu eens zijn
affinis, dan eens zijn ..broeder" noemde, entot Joh. Saeckma, Wiens moeder Fedsje van Ringhia eene zuster was van de vrouw van Reinalda. Hun
invloed bij Ritske Van Ringhia, een oom Van Saeckma, en bij Sufir. Van
Hania, die door Leontius -mijnen lieVen ende waerden Broeder" genoemd
wordt, en een stiefzoon Van Reinalda was, werd door hem ingeroepen i).
Daarna wendde hij zich in het laatst Van Augustus regtstreeks tot de
Curatoren (Donia, Feytsma, Lycklama en Hillama). Nog voor het einde
der Volgende maand was hij reeds Van den goeden uitslag Verzekerd,
hetzij dat hij was Voorgedragen, hetzij dat hem Vergunning was gegeven
om bij Voorraad academische Voorlezingen te houden. Dezen indruk gaf
ons de Volgende proeve Van zijn dichtkunst, aan Saeckma gerigt:
s. p.
Magne vir atqne animo semper vel maxime nostro,
Si vacat, et placide rationem admiseris, edam,
Cur mea Te rursum compellet episto'a magnis
Cinctutum et Patriae debentibus omnïa curis
Qui nihil esse mihi, Patrone videbar, et aura
Ætheria nostras omni fore tempore Musas
Indignas rebar, per Te nomenque decusque et
Quaesitam nobis fateor cnm laude coronam.
Hoc animum stimulat, audax hine promicat ille
Et terram linquens vestris se sublevat alis.
Ergo age, magne Etros, andacibus annue coeptis
higeniumque auge, quod vel Tibi serviat uni,
Vel per Te nmltis: Potero, si posse vilebor
Te laudare, alios (sel Te praeeunte) doeere.
Ominor hoc, solnmque tunm, Patrone, favorem
Ominis esse loco fateor mihi: caetera tecuin
Conficient Maecenates: qnibus omnia certe
Debebo: sed eos omnes Tibi, SAEKEMA, soli.
Ave vir Amplissime, Patrone singularis: & cum ad Dominum ab Ringhia etFratrem ab Hania
scripserim, Tc si.nul interpellari patere. Inter Grietmaii'im Obbens & me reconciliata gratia t.

i) Coll. v. Br. no. 217—220.
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promisitqne arlseveraté, se scripturura ad Dom. Crack, nullamque admfcsurnm excnsatioaem
i non ille in hoc ambitn à me fccerit. Snecae i° Kalend. Octobr. 1614.
Tuus totus
THEODOKUS LEONTIUS.

Leontius is echter eerst den 16 Juni]' 1615 door Gedep. Staten „bij
eenparige stemmen gecosen totte professie LatinaelinguaeofteEloquentiae, op een tractement van zeshondert Caroli gulden 'sjaers".
Van zijn onderwijs weten wij niets medetedeelen. Eenige brieven, die
van zijne correspondentie met Saeckma bewaard bleven, bewijzen, dat
hij zuiver en vloeijend Latijn schreef, en een opgeruimd geestig man
was. Hij gewaagt daarin Van een boekje, door hem ten behoeve zijner
leerlingen geschreven, 't welk Reinalda en Saeckma zouden nazien, alvorens het ter perse ging. Zijn vroege dood in 1617 heeft de uitgave
misschien verhinderd. Een lijkzang op G. Sopingius, achter diens levensberigt door Sibr. Siccama, was voorts het eenige, dat wij Van zijne
hand aantroffen.
Vgl, Vriemoet, 161, 162,

M e n e l a u s W i n s e m i u s , de opvolger Van Aug. Lollius Adama,
den 25 Januarij 1591 in Frieslands hoofdstad geboren, aan de triviale
scholen aldaar uitstekend onderwezen, vooral ook in het Grieksch, toen
zijn vader Haijo Piers Winsemius praeceptor en Jo. Fungerus rector
waren, promoveerde met grooten lof tot de hoogeschool. De Leidsche
academie zag hem den 4 April -1609 i) onder de aankomelingen. AanVankelijk beoefende hij de physica en wiskunde, daarna Avijdde hij zich
aan de medische wetenschappen, onder de leiding Van P. Pauw, Ae. EV.
Vorstius, Otto Heurnius en Regn. Bontius. Winsemius werd spoedig een
geliefd leerling Van Pauw, ja diens huisvriend, „mijn Fries," zooals de
groote man hem noemde. Van Pauw ontving hij ook privatim onderwijs in liet gebruik der eenvoudige en zamengestelde geneesmiddelen,
artsenijmengkunde, botanie en anatomie 2 ); het vertoonen en uitleggen
i) Verhel is in zijne lijkoratie onnaauwkeurig. Hij geeft 25 Januarij 1593 als
Winsemius' geboortejaar op, zegt voorts dat deze op IBjarigen leeftijd in 1593 onder
liet Rectoraat van P. Pauw student werd. Pauw was rector in 1606. Was W. toen
15 jaren oud, dan moest hij in 1591 geboren zijn. Uit het Leidsche album blijkt de
waarheid. Hij is ingeschreven i April 1609, an. XVIII, stud. bon. Litt. Zijn geboortejaar is dus 1591, niet 1593. Dit stemt overeen met zijn Ao. 1635, Aet. U,
op zijn portret ten raarihuize te Francker.
2) Anatomiciim studium doctó et accurate peregit, in quo ejusdem Magistri usus
opera , ejusdemque praeceptis non vnlgariter imbutus, tantus evasit, ut solus inter
omnes et apurt omnes, tam Professores quam studiosos, eo nomine inclaruerit, nee
secundum ei et paris menti et dignitatis agnosceret, praeterquam virum, unice ei
dilectum, et inter omnes delectum D. Guilielmum Stratenum . . .
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van planten in den hortus liet de leermeester niet zelden aan zijn begaafden discipel over.
Winsemius zag een welbesteed academieleVen in 1613 bekroond met
de laurea doctoralis, hem door Pauw oVergereikt.
In zijne geboorteplaats teruggekeerd, Vond hij daar in Dr. Nic. Mulerius, onderwijzer in het Grieksch en de philosophie aan de Latijnsche
school, medicus en mathematicus, later hoogleeraar te Groningen, een
vriendschappelijken raadsman bij de practische toepassing zijner kundigheden. Met diens oudste dochter Christina sloot hij den 11 Julij
1613 den band der echtelijke trouw, terwijl hij zich inmiddels te Emden
had neergezet. Op aandrang zijner verwanten vestigde hij zich, na een
eenjarig verblijf te Emden, in zijne geboorteplaats, misschien wel omdat
zijn schoonvader het hoogleeraarsambt te Groningen had aanvaard. Na
Adama's dood beklom onze Leeuwarder geneesheer in Maart 1616 den
ledigen leerstoel voor de geneeskunde te Franeker, ten einde - - zoo
luidde zijne aanstelling — alle deelen dezer wetenschap te onderwijzen
en „anatomiam te exerceren", 't Medisch onderwijs, dat, zooals wij zagen, onder Adama in zijne opkomst was, trok door den naam van Winsemius een steeds toenemend aantal leerlingen. Uit alle rijken, provinciën en landschappen, — zegt zijn welsprekende lijkredenaar Verhel,
en 't album academiae staaft de waarheid hiervan — kwamen kundige
en uitstekende jongelingen, inzonderheid vele kandidaten over, om van
W. den doctoralen graad te verkrijgen. Onder hen treft men ook verscheidene Noordhollandsche predikanten aan, die destijds, nevens hunne
zielenzorg, ook van de genezing des ligchaams een beroep maakten *).
Ten einde aan de promotien meer luister bij te zetten, lokte de hoogleeraar den 15 Oct. 1619 een Senaats-besluit uit, bepalende dat de
doctorale titel voortaan niet verleend zou worden, tenzij de kandidaat
sine praesidio in 't openbaar eene disputatio gehouden had.
Volgens den Orâo Ledionum waren de openbare lessen van W. in 1629
gewijd aan de verklaring van selectiores aphorismi, in 1631 van ülustraMores aphorismi Hippocratis ex libris 5—7; tevens aan de anatomie, toegelicht door demonstrationes extra ordinem. Verhel getuigt, dat zijn
geneeskundige ambtgenoot dikwijls demonstratien hield en deze gaarne
veelvuldiger zou hebben gehouden, wanneer er meer cadavers beschikbaar
waren geweest.2)
_ i) B. v. Adr. Siiellius, pred. te Alkmaar, door Rein. en Hem*. Neuhusius zoo
dikwerf bezongen.
2
) Aan liet' verkrijgen van cadavers stond het vooroordeel ten allen tiide inden
weg. Men ondervond dit ook te Groningen (Jonckbloet, Gedenkboek, 'blz. 293)

Dl. II.
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Winsemius' verdiensten in het aanleggen Van den academischen hortus
behoeven hier geene herhaling (zie I blz. 411). De botanie werd destijds nog met geene andere strekking geleeraard , dan om de aanstaande
medici behoorlijk bekend te maken met de geneesmiddelen, die het
plantenrijk oplevert. Bevreemden kan het ons dus niet, wanneer wij
haar onder de studievakken der medische faculteit en Winsemius met
den titel Medio. Anat. et Botan. prof. ontmoeten. Die hortus gaf hem
de gelegenheid om dikwerf demonstrationes botanicas ordinarias voor
zijne discipelen te houden. Voorts liet hij, naar de gewone methode
zijner eeuw, de jongelui druk over onderwerpen van het vak disputeren. Getuigen daarvan zijn ons het Compend. anatomiae, disputationibus triginta sub (ejus) praesidio propositum, Fran. 1625, en J. A. van der
Linden , ühiversae medicinae compendium , quinque centuriis, sub clypeo —
Men. Winsemii, piMico examini decem disputt. propositum. Fran. 1630.
Den 15 Mei 1639 sloeg zijne laatste ure. Den vorigen dag had hij
Joh. Heinscher, een Pruis, nog gepromoveerd en bij diens epulum
doctorale aangezeten. Juist twee jaren Vroeger i) was hem zijne vrouw
ontvallen. Kinderen hebben zij niet gehad.
Pierii Winsemii Spistola eæeessui optvmi , desideratissimi fratris Men, Winsemii, Ace. elarr,
virr. Mpistolœ et Epicedia, gevolgd doorAmoldi Verhel Parentaiio habita D. Menelao Winsemio.
Fran. 1641, Vriemoet, 163—165, Add. 4. ; Paqnot, I I , 301; Banga. 1, 230—333 , L.
Aetsema, 116, B. Neuhusius, 134, 165; zijn grafschrift Blancardi Paneg. 8 3 ; Coll. Monum. 441.

S i x t i n u s A m a m a . Den 6 Dec. 1610 beslisten de Ged. Staten, dat
Drusius (die den 60-jarigen leeftijd reeds had bereikt) -een van den
en te Harderwijk (Bouman, 1, 337). Te Leiden verschafte de Overheid daarentegen
een voldoend aantal lijken van geëxecuteerden , zoodot Pauw in 22 jaren althans'op
60 lijken demonstreerde (Suringar, De vroegste gesch. van het onileedk. onderwijs
te Leiden, in het Tijdschr. voor Geneesk. 1860). Hoevele secties door Winsemius
zijn gedaan is niet gemakkelijk op te geven , zeide Verhel. Dat hij niet zooveel cadavers bekwam , als hij wel wenschte, blijkt uit zijn schrijven aan Curatoren in 1629
(Coll. v. Br. na. 152), waarin hij hun het belang dier zaak op het harte drukt. Hij
vroeg een tweede cariaver aan : Faciet illud ad nomen Academiae augendumque studiosorum Facultatis Medieae numerum, et promovenda eorum studia, qui sui cognoscendi studio incensi omnia in priore subjecto videre non potuerunt. Demonstrationibus aiterum similiter sceleton confleiatur locusque Anatomicus variorum animalium
sceletis porro adornetur.
Dergelijke sectien geschiedden te Franeker, even als elders, in tegenwoordigheid
van de geheele geleerde wereld aldaar.
i) Idibus Maji 1637, volgens Verhel, 12 Mei volgens den grafsteen, naar Vriemoet's opgave.
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alumnen sal mogen aensetten ende mettertijt bequaem maken, omme
nae sijn overlijden de professie Hebreae Linguae te mogen bedienen,
indien hij hem wel comt te quiten." Sixtinus Amama, een zoon van
Johannes Amama, provinciaal bouwmeester te Franeker, ook een en
andermaal burgemeester aldaar , werd op voordragt van Curatoren daartoe aangewezen. Den 13 October 1593 geboren, aan de Latijnsche school
te Franeker onder de opvolgende Rectoren Theod. Mantegum (1585—1607)
en Jo. Fungerus opgeleid, was hij den 10 April 1610 als student ingeschreven. Spoedig moet hij blijken hebben gegeven van een grooten
aanleg voor de studie der Oostersche talen, daar hem de bovengenoemde
onderscheiding al vóór 't einde van zijn eerste academiejaar te beurt
viel. Drusius nam, na het verlies van zijn Veelbelovenden eenigen zoon,
Amama bij zich in huis en bragt zijn leerling zoo ver , dat diens kennis algemeene verbazing wekte x). Van Franeker begaf Amama zich in
1614 naar Leiden, om Erpenius te hooren en tevens werkzaam te zijn
aan de uitgave van Drusius' Annott. in V. T. Daar van deze uitgave
niet kwam, vertrok hij nog in December naar Londen, en verder naar
Oxford , waar hij in 1615, door Prideaux en d'Orville in 't Collegievan
Excester opgenomen, de theologie beoefend en het Hebreeuwsch heeft
onderwezen, door de verklaring van den Prediker en grammaticale oefeningen. Terwijl hij zich daar reeds een jaar te midden Van vele geleerden had opgehouden, gaf de tijding van den dood van Drusius hem
gereede aanleiding om dadelijk naar Friesland op reis te gaan. Vóór
zijne aankomst waren hem al hindernissen in den weg gelegd door
Sibr. Lubbertus, Bogerman en andere strenge Calvinisten , die een
leerling van Drusius natuurlijk verdacht hielden van eene te vrijzinnige
denkwijze. Bij monde van Andreae en Leontius, beide Vrienden en
geestverwanten van Lubbertus, vergezeld van een burgemeester en den
secretaris Van Franeker, waren immers namens den Senaat en Magistraat
reeds den 15 Maart 1616 — zes dagen na 't overlijden van Drusius —
den Gedeputeerden drie zuivere Calvinisten voor den Vacanten leerstoel aanbevolen , namelijk Nic. Mulerius 2 ), Johannes Roggius en Mollius, de laatste prof. te Herborn. Zonder onderzoek naar de gegrondheid
van die verdenking, wilden de Gedeputeerden Amama echter niet voorbij
i) Hij maakte met gemak Hebreeuwsche verzen, b. v. S. ab Amama, Poëmotion
tetraglotion (Syro-Chalclaicum, Ebraicum, Graecum, Latinum) in kon. Dom. J. Maccovii Poloni, Cum S. S. Theol. primus doctor publ. renuntiaretur in Acad. Fris.
Franequerana , Fran. 1614.
-) Dat hij door de Staten benoemd zou zijn lot opvolger van Drusius, zooals in de
Eff. et Vitae Profess. Acad. Gron. p. 67 , verzekerd wordt, is mitsdien eene dwaling.
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gaan. In bijzijn van Curatoren moest hij zich derhalve aan een geloofsonderzoek onderwerpen, waarbij Lubbertus en Bogerman zijne
strenge examinatoren waren. Men zal bevonden hebben, dat Amama
zuiver was in de leer, welker hoofdinhoud in den Heidelbergschen
catechismus en de Nederlandsche geloofsbelijdenis is begrepen, en, naar
art. 8 der Wetten, door een Franeker hoogleeraar moest worden beleden. Immers werd hij op het rapport, zoo van Curatoren als van
Lubbertus „ende den dienaren des Goddelijken woorts binnen Leeuwarden ," nog in den namiddag van dien examendag (17 Mei 1616) «bij
eendrachtige stemmen" tot opvolger van Drusius benoemd, op een
tractement bij provisie Van ƒ500, nogthans onder schriftelijke belofte
zijnerzijds van zich bij zijn onderwijs aan die zuivere leer te zullen houden , vrede en eendracht aan de universiteit te willen bevorderen, en
zich diensvolgens Van alle Arminiaansche geschillen en van alle „hoge,
onnodige ende curieuse disputatien ende speculatien te wachten."
Bij nadere resolutie verstonden de Gedeputeerden den 2 Julij dV., dat
hij bij provisie slechts als extraordinarius was aangesteld. Op 't gunstig rapport Van Curatoren, eindigde Amama's proeftijd, den 27 Aug.
1618 , met zijne bevordering tot gewoon hoogleeraar, en eene tractementsVerhooging van ƒ 100.
Bekend is zijn aanhoudend streven om het groote nut Van de destijds te
veel Verwaarloosde beoefening der bijbeltalen aan te toonen. Daartoe stelde
hij het gebrekkige in de bestaande en kerkelijk Vastgestelde Vertalingen en den nadeeligen invloed daarvan in het licht. Tegen de Vulgata
gordde hij zich aan in eene Biss., qua ostenditur praecipuos Papismi errores ex ignorantia Ilebraismi et Vulgata versione partim ortum , partim
incrementum sumsisse. Fran. 1618; van gelijke strekking waren zijne
Censura Vulgatae Versionis quinque Lïbr. Mosis. Fran. 1620 en de AntiJBarbarus Bïblicus, in tres libros distrïbutus, Amst. 1628, waarvan na zijn
dood (Fran. 1656) een vermeerderde druk verscheen x).
Onder den titel Bylelsche Conferentie, Amst. 1623, vergeleek hij de
Nederlandsche overzetting naar Luther met den Hebreeuwschen text en
met andere vertalingen ; aan de Nederlandsche vertaling van het O. T.
door P. Hackius, van het N. T. door H. Faukelius (Amst. 1625, 2e
druk 1630), Voegde hij verbeteringen en aantt. toe2).

i) De strekking dezer werken was natuurlijk niet welgevallig aan Katholieken.
Van daar, dat Amama door Paquot niet welwillend werd beoordeeld.
-)

Voor de opdragt vereerden G. S. hem ƒ150. Res. 14 April 1624.
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Vruchtbaar waren zijne bemoeijingen om het Hebreeuwsch als academisch studievak Verpligtend te maken.
Aan de Friesche Synode zond hij immers ten jare 1624 afdrukken
van een vertoog, waarin de kerkelijke besturen en de leeraars verzocht
werden daartoe de behulpzame hand te bieden l), en hij smaakte de
voldoening, dat de Synode weldra van de kandidaten, die zich voorliet
proponents-examen aanmeldden, niet alleen de overleggingeischtenvan
verklaringen, afgegeven door hoogleeraren in de Hebreeuwsche en Griekschetalen,inhoudende,dat de examinandi den oorspronkelijken tekst konden
lezen en verstaan, maar dat tevens deze op 't examen bij de dassen daarvan
de bewijzen moesten geven2). Voorts namen de Gedeputeerden in het
reglement van 1626 de bepaling op, dat het examen der doctorandi in
de theologie ook over de Hebreeuwsche en Grieksche talen zou loopen.
Zijnerzijds zorgde Amama voor doelmatige handleidingen bij zijn onderwijs , zoo als daar zijn: Tábula in grammaticam Chaldaicam. Fran.
1620; Be recta lectione linguae sanctae, ib. 1620, 1627; Grammatica
Ebraica Marlinio — Buætorfiana, ace. Coronis ad gramm. 31. B. Amst.
1625, 1628, 1635; Be Hebreusche Grammatica ofte Taal- Konst. Amst.
1627; Ebrevsch Woord-boek, Fran. 1628.
In zijne voordragt was hij helder, degelijk en niet langwijlig. Ita
orationis flosculis vernabat oratio, ita sententiarum ornamentis crebris
et ex abdito erutis eam expoliebat et picturabat, ut literaturae studiosi
eam solam ob causam frequentare ipsum possent-—dit getuigde zijn
lijkredenaar.
't Kostte hem echter vrij wat geduld om de aankomelingen Hebreeuwsch
in te pompen, daar de meesten het alphabeth nog niet kenden.
Daarom spoorde hij de Gedep. Staten aan om op de triviale scholen
de toekomstige godgeleerden in de beginselen dier taal te doen onderwijzen. De plaatselijke predikanten konden zulks wel doen — schreef
hij — en ieder Rector kon in een paar maanden, „achtervolgende ons
Consilium de studio JEbraico recto instituendo", tot dat einde genoeg aanleeren3).
i) Paraenesis ad Synodos, Episcopos et Super-lntendentes
Ecclesiarurn Protest antium de exeitandis S.S. Linguarum studio. Fran. 1624.; ook in het Nederlandsch
verschenen.
2) Acta Syn. Harl. 1624, sess. 5, Doccum. 1625 sess. 2 , Leov. 1626, sess. 4,
Joure 1627, sess. 2 , Fran. 1630, sess. 6. Hoe spoedig de Synoden van andere provinciën dit voorbeeld volgden, verhalen Ypeij en Dermout, I I , 301 en volg. Sedert
het Synodaal Besl. van 1624 klom het aantal toehoorders bij Amama in 1625 reeds
van 20 op 40. Zie v. d. Tuuk, Joh. Bogerman, 253.
3) Hij zegt dit in de opdragt zijner Hebreusche Gramm., waar o. a. ook de
volgende belangrijke zinsnede voorkomt: »Ik hebbe tot noch toe bespeurt, dat by-
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Zijne wenken zijn ook in dit opzigt niet in den wind geslagen, want
Schotanus vermeldt (Besohr. v. Frieslandt, blz. 139): «Sommige Rectores
('t behoorde algemeen te zijn) leggen oock de fondamenten van de
Hebreeusche tale."
Ongelukkig beleefde hij een tijd, waarin de bandeloosheid onder de
studenten dermate den boventoon had, dat de studiegeest er onder
verstikte. Met Lubbertus en andere ambtgenooten trok hij tegen dit
dreigend kwaad dan ook moedig en herhaaldelijk in 't openbaar te velde i).
Dankbaar erkende hij echter in 1628, dat door het krachtdadig optreden der overheid eindelijk betere dagen waren aangebroken.
Volgens den Ordo Lectionum behandelde hij in 1629 de grammatica,
Jeremias en Sulp. Severi Historia sacra, waarmede hij ten vorige jare
tot de geschiedenis der Koningen was gevorderd. In den herfst van
hetzelfde jaar begon Amama te sukkelen aan de derdendaagsche koorts,
zoodat hij van af de kermisvacantie geene collegien heeft kunnen
geven. Met Jeremias was hij tot C. 38, met Sulp. Severus tot David
gevorderd 2). Niet lang daarna, den 9 December, ontsliep onze zeer kundige en Verdienstelijke hoogleeraar in den krachtvollen leeftijd van 36
jaren 3 ).
In 1627 was hem de leerstoel Van Erpenius aangeboden, maar de
Staten wisten het Verlies, dat Franeker door zijn vertrek zou lijden,
toen gelukkig af te wenden. Jammer dat de kunst tegen 's mans
ongesteldheid niet even gelukkig was. Zich de vraag stellende of, bij
Vergelijking van hunne geleerdheid en hun roem, aan Drusius of aan
Amama de eerepalm toekwam, betuigde M. Schotanus : largiamur Praekans alle degene die uyt de Rotterdammer, Amsterdammer ende Herderwijkker schole
met enige smaek der Hebr. Tale op onse Universiteyt quamen, tot treffelijkke ervarentheyt in dese Tale geklommen zijn, daar dikwils onder X, XX ja XXX die
uyt andere scholen quamen, naulijks één sieh soveel aan dese Tale liet gelegen zijn,
dat hij het wel konde lesen. En verwonderen wy ons dan noch, dat de Barbaries
in onse Provinciën ende kerkken so toegenomen heeft ?"
i) Bij de aanvaarding van het rectoraat sprak hij in 1621 over de dronkenschap
(Orat. de ebrietate, Fran. 1621); in de lijkoratie op Sibr. Lubbertus wees hij
op 't verval van Duitsche academiën door de zedeloosheid der studenten; b de
aanvaarding van het rectoraat in 1628 hield hij eene rede de barbarie morum, uhi
de praesenti Academiae Franekeranae statu disseritur. De beide laatslen zijn gevoegd
voor den Antibarbarus Biblicus. Eene zijner oratien is te Stokholm gedrukt. Ilèri
amicus quidam meus ex Suecia ad me misit excmplaria aliquot Orationis, quam ego
in hac olim Academia habui, Holmiae excusae, schreef hij aan Saeckma, in een brief
z. d. Areh. Gabbema. Pak N, Afd. A.
2
) Hij schreef dit den 16 Nov. aan Curatoren. Coll. v. Br. no. 149.
a) Over zijn dood op dien dag, en niet 9 November — zooals Vriemoet, steunende op eene vergissing in Schotanus' lijkoratie opgeeft —schreven M- Schotanus en
Pasor aan Curatt. Coll. v, Br. no. 104, 189.
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ceptorem in omnibus anteferendum: uterque tarnen summus, uterque
principatum tenuit, uterque primam laudem obtinuit.
Zijne weduwe Meine van Adelen van Cronenburg, met wie hij sedert 1617 in den echt was verbonden, bleef met drie zoons en drie
dochters in zeer bekrompene omstandigheden achter *).
Aan Amama komt de lof toe de algemeene waardeering Van de beoefening der bijbeltalen zeer te hebben bevorderd.
Hij beoogde daarmede de vorming van goed onderlegde theologen ,
die van Franeker's academie der Friesche gemeenten onophoudelijk als
't ware toevloeijende, het resultaat van zelfstandige Bijbelstudie predikten-, in plaats van, gelijk toen algemeen in zwang was, eeniglijk,
jaar in jaar uit, Postillen op te dreunen (qui hanc anniversarias postillas recitandi consuetudinem ad extremam vitae calcem perpetuant), zoo
als hij in de ten jare 1626 gehouden Orat. de barbarie zegt.
Was het hem voorzeker eene aangename voldoening, wanneer zoo
vele Duitschers, Engelschen, Zweden en Denen2) aan zijne voeten
zaten — zoo als M. Schotanus getuigt, — en dat de gewestelijke en
kerkelijke overheden zijn streven toonden te waardeeren, ook aan teleurstelling heeft het hem niet ontbroken.
Immers kon hij in 1628 de klagte nog niet onderdrukken: „Ondertusschen hebbe ik wel vernomen, dat vele met mijn Voornemen spotten , ja die Voornamelijk, welke haer Voor andere behoorden te beneerstigen om dese tale te leeren. Ik meene sommighe uyt het ghetal
der gene, die de name hebben van Studenten der H. Theologie. Foeno
non vescitur canis, prohibet tarnen accedere boves. Wat sal men doen ?
daer zijn ook andere, die van ledigheyt niet wetende wat sy by handen sullen nemen, dagelijks meer in herbergen ende op de merkten,
als in haer eyghen huysen verkeerende , nochtans met alle die ghene
spotten, die haar tijdt met dusdanighe studiën doorbrengen 3)."
Aan stof tot soortgelijke klagten heeft het echter aan bijna alle
academiën nimmer ontbroken.
Aan hen, die hij daar schetste, beviel zijn onderwijs natuurlijk niet,
zoo schreef hij eens aan Saeckma, maar deze hadden niet de meeri) Vgl. een brief van M. Schotanus, Coll. v. Br. no 1 1 3 , S. R. 20 Julij 1031 ,
R. G. 28 Febr., 6 Sept. 1662, houdende de bewijzen, flat zij daarom in de opvoeding harer kinderen geldelijk is ondersteund. Zij overleed in 1662.
2
) Dat Zweden en Denen waren gekomen om Amama te hooren , bevestigde prof.
Hachting in het begin van Jan. 1630: dicuntur enim ilani et Sueci moliri abitum, si
non habeatur lectio Ebraica. Coll. v. Br. no. 206.
3) Ebreusch Woordboek, Voorber.
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derheid, zoodat Amama kon betuigen: me hactenus in frequentissima
juvenum corona docuisse, inter quos Veterani aliquot Borussi et Germani, non leviter humanioribus litteris tincti').
M. Schotanus. Orat. in oUtum B. Sizt Amama. Fran. 1630 , waarachter van prof. B.
Schotanus een Latijnsch, van prof. I, Hachting een Hebreeuwsch, en van prof. G. Pasor een
Grieksch vers; Bayle, in voce; Niceron . XXXIV, 238—245 ; Vriemoet, 166—179; Add.
4 , Paquot, II. 253—259; Glasius, I. 3 9 - 1 2 ; Herzog, in voce; R, Neuhusius, 341, 409,

J o h a n n e s Acronius. Toen ook de Leeuwarders hunnen Bogerman
niet wilden loslaten, moest men naar een ander tot opvolger van Nerdenus rondzien. De keuze Viel toen op Joh. Acronius, laatstelijk predikant te Wezel. Zevenhonderd gulden tractement werd hem toegelegd;
tevens zou hij inspecteur der alumnen zijn, -des dat hij hem sal hebben te reguleren, soo nopens de voorss. professie als inspectie, conform
de instructie, die hem daervan ter handen sal worden gestelf'2).
Acronius was toen al een man op leeftijd, die zich in de Kerk als een
wakker ijveraar verdienstelijk had gemaakt. Geboren in Oost-Friesland,
waarschijnlijk te Grimersum, waar zijn vader Dominicus Acronius reeds van
af 1563 of daaromtrent predikant is geweest, ontving hij zijne opleiding
aan de Latijnsche school te Emden. Erasmus Johannis, die aldaar in
1576 rector werd, is zijn leermeester nog geweest. Waar hij zijn academie-loopbaan heeft aangevangen bleek ons niet. Tenjare 1582 ontmoette men hem als student te Neustadt, werwaarts de Heidelbergsche
academie destijds verplaatst was. In een der twee eerstvolgende jaren
werd hij proponent en al spoedig tweede predikant te Eilsum 3). De
Groninger gemeente riep hem in 1601.
Bij afwisseling praeses, assessor, deputatus en correspondent der
Synode van S. en L., betoonde hij een ongemeenen ijver in de opbouwing der gereformeerde Kerk, onverschrokken optredende, zoowel
tegen hen, die daar buiten waren, als tegen de gebreken in eigen
boezem.
De Raad van Groningen vond b. v. in hem een warm verdediger van

i)
-)
3)
mius,
(Erad.

Miss. van 21 Dec. 1626. Arch. Gabbema, pak N. Afd. A.
R. Q. i April 1617.
Hier trouwde hij o o k , maar met. wie blijkt niet uit een brief van Ubbo Emin Jahrb. der Geselhchaft für bildend. Kunst, u.s.w zu Emden, II. 99,105.
1873.)
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't plakkaat van 16011) tegen de zoogenaamde wederdoopers en andere secten. Niet minder hevig en toch niet onverdiend viel hij liet
collatieregt en de collatoren in de Ommelanden aan. In de stads-jurisdictien was het jus vocandi, met afschaffing van het patroonaatregt,
aan de gemeenten toegekend ; in de Ommelanden bleef dit laatste gehandhaafd door de Staten, wier leden (Jonkeren en Hovelingen) zelve patronen
waren, die hunne bevoegdheid misbruikten om de leenen , prebenden
en vicarien zooveel mogelijk te Verdonkeren , terwijl de leeraren honger
leden. Tegen dezen toestand hief hij de geesselroede op 2).
Ook gaf hij in 1605 een Syntagma Tkeologiae uit, opgedragen aan
de Friesche Staten, 't welk waarschijnlijk moest strekken tot een handboek voor de onkundige leeraars, met welke men zich in die dagen
in Friesland, Groningen en Drenthe behielp 3).
Iu 1607 was hij met Joh. Nicasius afgevaardigde naar den conventus
praeparatorius, tenzelfden jare woonde hij ook de Delftsche Synode bij.
Bij die gelegenheid deed Acronius zich kennen als een tegenstander
van de revisie der Geloofsbelijdenis en van den Catechismus 4).
Driemaal bedankte hij voor Amsterdam, en wel uit afkeer van de
kerktwisten door den aanhang van Arminius veroorzaakt.
In 1611 vertrok hij naar Wezel, voorzien van een zeer vereerend
testimonium van wege den Groninger kerkeraad, door Ubbo Emmius
geschreven, d.d. 13 Nov. 1611, waarin de Volgende zinsnede voorkomt,
die bewijst, dat onze Acronius niet een zoon was van Bernardus Acronius , die vroeger te Wauswerd stond, gelijk men tot dusver meende,
maar van Dominicus Acronius: Testamur igitur hisce literis nostris
apud omnes, qui has lecturi sunt, notumque esse cupimus, eundem
i) Apologia ofte Yerantwoordinghe
des Edicts, Hetivelcke van een Eerbaren
Raet der Stadt Groeningen, tegen der Wederdooperen, ende andere secten Onordeningen, den 7 Septemi. des jaers 1601 ghepubliceerdis, enz. Tot Groeninghen. 1602.
Vgl. over den inhoud en de strekking van dit boekske, het eerste voortbrengsel
van de pers te Groningen, P. Hofstede de Groot, Gesch. der Broederenkerk te
Groningen-, blz. 148 volg.
-) Erinneringe van deBeropinge der Prediger — Sampt och wat"van den Jure
Patronalus — tho holden sy. Gedr. tho Groningen, 1604.. Dit is een zeer belangrijk werkje, waarin de S. volstrekt niet heeft overdreven, zoo als Upey en
Dermout, die gaarne de Calvinisten hard vallen, wel wilden betoogen. Vlg. maar
onze Geestel. goederen in de prov. Groningen, blz. 76 volg. Onder een gewijzigde titel verscheen het te Middelb. 1615.
3) Vgl. zijn merkwaardigen brief aan Conr. Vorstins over dit Syntagma 'en den
kerkelijken toestand in Groningerland. Praest. ae erudit.virr.
Epistolae, Ep? 75.
4) Zulks was hem opgedragen, want den 5 Mei 1607, des daags na zijne benoeming, heeft de Synode van S. en L. «verklaret, dat sie die Nedderlandsche confessie voor guedt ende conform met dem Heijdelbergischen Catechismo, Goodes woordt
und waarheijt erkennen, unde nichtes daerinne finden te reformieren."

Wumkes.nl

106
hunc collegam et fratrem nostrum Dn. Acronium bonis parentih. patre
Dominico Acronio, Verbi diuini in Frisia Orientali ministri fideli &
bene de Ecclesia merito, matre foemina perhonesta, uti a fide dignis
accepimus, natum, atque a teneris in scholis orthodoxis educatum &
institutum, postquam ad aetatem peruenisset, in ministerium Ecclesiae
eadem in Frisia Orientali coöptatum, eoque ministerio per annos quindecim uno eodemque in loco cum laude defunctum, tandem anno aerae
Christianae MDCI —• a nobis & amplissimo Senatu huius civitatis in
sacram Domini messera, quae hic colligitur — vocatum — & — adscitum esse.
Toen Wezel in 1614 door de Spanjaarden was genomen, meende hij
veiligheidshalve zijne standplaats te moeten Verlaten. Deventer werd
hem toen een toevluchtsoord. Ofschoon daar eene partij schijnt te zijn
geweest, die hem bemoeijelijkte, werd hij er toch een en andermaal
tot predikant beroepen, doch zonder gevolg, daar Acronius zich niet
wilde verbinden om de Arminiaansche geschillen op den kansel onbesproken te laten -).
Ziedaar een korte schets van zijne loopbaan, eer hem de Franeker katheder werd aangeboden.
Klinkt het vreemd, dat bij zijne benoeming, in strijd met de gewoonte,
sprake is van eene instructie, een brief van Sibr. Lubbertus aan Saeckma
heldert ons dit op 2). Acronius is vooral ook benoemd — zoo blijkt
daaruit — om den toestand der hoogeschool te onderzoeken en tegen
de heerschende misbruiken en wanorde middelen aan de hand te geven.
Herinneren wij ons slechts de woestheid en losbandigheid der academieburgers in die dagen; voorts dat ten vorigen jare een onderzoek was bei) Tijdens zijn verblijf te Deventer heeft hij de volgende afschriften ter perse
gelegd: Ëlenchus orthodoxm pseudo-religionis Romano-Gathohcae , Dav. 1615; Problema theologicum de Nornine Elohim. Gron. 1616.
2) Superiores evocarunt I. Acronhm , ut ex eo statnm scholae cognoscerent.
Est vir minime fucat'.s, itaq rogavi eum, ut te accedere et tibi etiam res nostras
esplicare vellet. Peto abs te — ut eum benigne audire et re probe cognita, cognatum
nostrum monere vclis, ut ille hanc occasionem sine fructu praeterire non sinat,sed
omnia consilia sua ad Scholae emendationem dirigat. 8 Dec. 1617. In een anderen
brief van denzelfden datum: D. D. Deputati evocarunt duos professores, D. Acrenium
etD. Metium, ut ex illi< cognoscant, quo loco fuit res Academiae. Hac occasionespero
etiam huic malo remedium afferri posse. Etsi enim in principio non accusabunt eum
turbatae Academiae, violatarum legum , motae scditionis, corruptae juventutis el adulteratae doctrinae, tarnen in progressu, si res bene dedueetur , eo deveniendum est.
Clare autem et sufficienter probari potest, illum horum omnium reum esse. Coll.
v. Br. no. 38, 33. De cognatus noster, in den eersten brief bedoeld, was de
Curator E. Reinahla; in den tweeden brief wordt zeer zeker Maccovius besproken.
Beide brieven schijnen — in verband met de genoemde instructie — den werkkring
van Acronius te praeciseren.
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Volen naar de groote misbruiken in 't examineren van de jonge studenten en anderen, die zich aan de kerk gingen wijden; eindelijk de toen reeds
gespannen verhouding tusschen Lubbertus en Maccovius —• dan kan
men het verklaren, dat de Gedeputeerden een man als Acronius onder den titel van hoogleeraar in die bewogen maatschappij bragten.
Zijne antecedenten gaven immers de gegronde verwachting, dat hij uit
de bron zijner ervaring genezing zou: kunnen aanbieden. Begrijpelijk zal men het dan met ons vinden, waarom de alumnen het onder
zijne discipline gestelde collegium sapientiae zoo schoorvoetende betrokken (I, 374, 375).
Zijn Probuleuma de studioso Theohgiae recta privatim instituendo et concionïbus eccïesiasticis, Fran. 1618, bevat waarschijnlijk wenken aan de
Overheid , over het aankweeken van geschikte leeraars.
In 1618 nam hij eenigen tijd de bediening waar te Kampen; deze
gemeente vaardigde hem ook af naar de Synode van Dordrecht, om
hare zaak te handhaven tegen de Remonstrantschgezinde Kamper predikanten. In hetzelfde jaar beriep men hem te HaarlemDie gemeente riep zelfs de tusschenkomst van Prins Maurits in om
Acronius tot de overkomst te bewegen, en niet te vergeefs, zooals ons
uit den brief des Prinsen, den 11 Dec. 1618 aan Acronius te dezer
zake geschreven , is gebleken. Aan dien politieken aandrang heeft onze
hoogleeraar toegegeven.
Op een schriftelijk verzoek van de regeering van Haarlem, lieten
onze Gedeputeerden, na overleg met Curatoren hem gaan, „alhoewel
D. Acronius bij verscheiden gelegentheden alhier seer goede diensten
soude connen doen" i). Deze uitdrukking is zeer Verklaarbaar, als
men aanneemt dat Acronius de hoogeschool zou hervormen. Van den
Senaat verkreeg hij een getuigschrift, waarin wij o. a. lezen: Testamur
toto eo tempore, quo Mc apud nos vixit, eum industriosissimam ac
utilissimam operam huic Academiae praestitissein consulendo, docendo.
concionando, ceterisque muneris sui partibus omnium bonorum applausum, cultum ac amorem meruisse, exemplumque — singulare sobrietatis, humanitatis, pietatis, affabilitatis, plurimarumque aliarum virtutum
exstitisse.
Zijne geheele loopbaan karakteriseert Acronius als den leerling van
Ursinus, als een ijveraar dus Voor het gezag. Om dit te scheppen of
te handhaven was hij misschien in eene gemeente en in kerkelijke besturen beter op zijne plaats, dan op een katheder.
i) R. G. 17 Maart 1619.
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Eene scherpe aanschrijving aan de professoren van 19 Dec. 1617,
waarbij de Gedeputeerden op strenge toepassing der wetten, getrouwe
opkomst ter Senaatsvergadering, en vooral geheimhouding der beraadslagingen aanbevolen, is mogelijk door hem uitgelokt. Voor 't overige
schijnt zijne tegenwoordigheid den staat van zaken niet te hebben veranderd. De twisten tusschen Lubbertus en Maccovius kwamen immers
bij de Dordsche Synode; de bandeloosheid der studenten is eerst beteugeld door den invloed van Amama, Amesius en Hachting, die daarin
krachtig gesteund zijn door Gellius Hillama, Aus. Aysma, Joh. Nijs en
Abr. Roorda, destijds Curatoren en Gedeputeerden i).
Dat de strenge Calvinist zich vijanden op den hals haalde en bij Arminius, Uittenbogaert en Bayle niet gewild was, kan niemand verwonderen.
Schrevelius schetste hem als een hoog ernstig prediker, doorkneed
in de kennis van kerkelijke zaken , streng als Cato, een onverbiddelijk
zedemeester, diep geleerd 2).
Hij overleed te Haarlem in September 1627.
Yriemoet, 180—192; Kevius, Daventriae ittusiratae L. VI, 585 , 594, 599; Bayle, in
voce; Brucherus , 311, 315, 319, 326, 327, 360—367; Eotermund, Das gelehrte Hannover,
Brem. 1823, I, 4. Glasius, I , 10—12, De aangehaalde testimonia, en eenige aan Acronius
gerigte brieven troffen wij aan in het archief Gabbema.

H e n r i c u s R h a l a , den 27 Aug. 1618 in de plaats van Leontius
tot hoogleeraar in de welsprekendheid en geschiedenis3) benoemd, op
een tractement van /400, was een zoon van Joh. Rhala, ontvanger der
geestelijke goederen in Friesland, en Aaltje de Veno. Leeuwarden is
zijne "geboorteplaats ; aan de Latijnsche school aldaar werd hij opgeleid.
Na in 1606 te Franeker de propedeutische studiën te hebben aangevangen , beoefende hij onder Lycklama en Faber Vervolgens het regt. Aan
buitenlandsche hoogescholen zette hij deze studie voort, want den 8
Sept. 1611 is hij te Heidelberg ingeschreven, in 1613 treft men hem
aan te Marburg , Heidelberg en Bazel. Ter laatstgenoemde plaats is hij
in November 1613 tot I. U. D. bevorderd, nadat door hem een Ex utilissima próbationum materia tradatus inaugurális, Bas. 1613, verdedigd
!) Dit deelde Amama mede, toen hij in de praef. zijner Orat. de barbarie morum
ten jare 16S8 een terugblik sloeg op het jaar 162i.
2
) Harlemmn , p. 136, gecit. d. Vriemoet. Toen hij te Haarlem stond, schreef
Acronius Uitmonstering van versch. dolingen en ongerijmde opinien der Luterschen
enz. Arnhem 1626.
3) De titel werd eenigzins gewijzigd. Leonlius is benoemd tot ïProf. Lat. linguae ofte Eloq.ientiae," Rhalà tot Prof. Eloq. ende historiarum. 't Latijn schijnt
'mitsdien door Eloquentia uitgedrukt te worden.
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was. In den aanvang van het daarop volgende jaar keerde hij huiswaarts
en Vestigde zich als advocaat te Leeuwarden.
Uit dit tijdperk zijns levens dagteekent de Propositie gedaan van Boctore Henrico Bliála , Advocaat s'Hofs van Frieslandt, by ende aan den
glienen, die voor magistraat der steede Leeuwarden met ghewaît willen worden erJcent nopende de verschillen ende quaestien tusschen de ghemeene burgerschap ghevallen. z. j . e. p. (1614), gevolgd door een anoniem geschrift
Van hem betrekkelijk hetzelfde onderwerp, getiteld: Exulans Leovardia
anno ab urbe turbata guincto (1615)!).
Den 5 November 1618 werd Rhala als hoogleeraar geïnstalleerd. Wat
men Van hem mogt Verwachten, bleek ons aanvankelijk uit een brief
van Sibrandus Siccama, die hem den 22 Mei 1616 schreef: Vtinam
plures tuo exemplo cum studio juris stili, historiae, ac eritices exercitia conjungerent, melius se haberent studia juventutisnostraeprouinciae, quae nunc pleraque Vix a ferula dimissa in forum ac curiam
irrumpit.
Was hij, gelijk wij zagen, niet vreemd gebleven aan de politieke
geschillen in Leeuwarden, hij schijnt ook aan zijn onderwijs in de geschiedenis dat in de politica verbonden te hebben. Vriemoet noemt hein
althans als den schrijver van eene JDiss. politica (quae fuit lectio in C.
Corn. Tacitum XIII) sMper illustri sententia, quae L. I. Annal. extat:
doneo Augustus cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit. Fran. 1619. Als prof. Eloq. herdacht hij in 1620 den Stadhouder Graaf Willem Lodewijk in eene redevoering, die wij niet in
druk aantroffen.
"Uit eigen beweging, doch niet zonder goedkeuring der Overheid,
begon hij sedert 1626 het Romeinsche regt te onderwijzen. Uit de
Ordines Lectionum van 1629 en 1631 vernemen wij dan ook, dat, behalve
de Romeinsche geschiedenis van Florus, ook de twee eerste boeken
der Instituten in die jaren door hem behandeld zijn. Oratorische oefeningen en juridische dispuutcollegien werden tevens door hem geleid.
Een zijner beste leerlingen in de humaniora was Reinerus Neuhusius.
Als eene vrucht van zijn regtsgeleerd onderwijs kennen wij zijne
Dispvtationes ad Selectiora Institutionum Imperialium loca dubia maxime ê
in foro usitata, SS. LL. Antiquitatïbus Historicis Illustratae, publicè in
Acad. Franequerana habitae <& defensae. Accessit Index controversianmi
vt et Oratio de Calvmnia ac delationïbus. Fran. 1632.
!) Dat Rhala âe schrijver was, bleek ons uit een brief van Fred. Stellingwerf!
aan hem gerigt, 5 Aug. 1615. Arch. Gabbema, Pak N.
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Geeft deze titel ons de strekking van zijn onderwijs reeds aan, in
het voorberigt ontvouwde hij meer breedvoerig de noodzakelijkheid Van
de opheldering van het Romeinsche regt uit de antiquiteiten en de geschiedenis , en van hare behandeling niet als eene doode, maar als
eene practische wetenschap *).
Rhala maakte zich echter door het geven van collegien over vakken , tot welke men hem niet geroepen had , zeer onbemind bij sommige leden van den Senaat. Zoo verhaalde Amama eens: Accidit aliquando ut noster Rhala, cum sibi et Politicam & Latinae ling. Profess.
& omnia vindicaret, a me rogaretur, utrum existimaturus esset, me
quoque in ipsius choro pedem positurum, si Sulpicii historiam S. interpretarer, ad exemplum D. Drusii. Respondit quod sic; Certemus ergo
inter nos, uter majori cum fructu historiam suam interpretaturus sit.
Bij eene volgende gelegenheid schreef Amama, onder geheimhouding,
aan Saeckma: Ingenium ei erectum & yóvv ila>QÓi>, Quod si animum
posset abstrahere a Mamona et usuraria, quam exercet, si totum se
vellet dare exornandae huic spartae, nee somniaret alios honores, ut
noster ille IC certe posset aliquando in celeberrimum Professorem
evadere. Nihil n. ei deëst, non ingenium, non aetas, non bibliotheca,
non opes. De voluntate saltem dubito, ob causas quas posui.
Amama weidde nog verder uit om aan te toonen, hoe Rhala gaarne
de baas wilde spelen. Op den titel eener Disputatie had hij zich
Juris et histor. Professor genoemd. Gesteld, dat de Gedeputeerden of
de Curatoren hem gelastten om den titel Juris Prof. weg te laten, dan
zou hij zeggen: Ook goed, nu bedank ik. Over de boven aangehaalde
Oratio de calumnia, welke Rhala den 19 Junij 1629 bij eene promotie
gehouden had, liet Amama zich dus uit: Aureum illud Eloquentiae
os, quod tot annis obmutuerat, superioribus diebus, cum Licentiatus
publice promovendus esset, silentia rupit. Magno zelo dixit in calumniam et delationem, sine ulla utriusque distinctione. Omnem delationem
etiam quae ad superiores, etiam de rebus veris, etiam sine exceptione
Proditionis et similium criminum, damnavit; Delatores, quales quales,
!) In jure enim interpretando illustrando non suffleiet nuda legislatorum nomina,
nudas leges, nudos casus proponere, et antinomias tantum quaerere non sufficiet.
Alias et altiores prudentia civilis curas et consilia ex historiis saggerit. Quae scilicet sit vita Principum , qualis status Pro^'inciarum , quiri validum , quid aegrum fuerit, quinam rerum casus, quales animi ei vin ui; qui mores legislatorum, quae gentium consuetudines, quae ratio, quae circumslantiae, quae tempora legum fue'riiit.
Tali commentario styloque grandi docto illuslrata Jurisprudentia demum pulchra,
elaborata apparebit, marmore nitens et auro radiata. Animo id toties revolvens
historiarum authoritate, fontibusque antiquis Jus Romaanm illustravi, ut ratio, causae, scaturigines noscantur, atque in aperto monstrentur.
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spurios, filios degeneres, nebulones, scelesta et nefanda capita proclamavit. Nunquam in ullum vitium ita detonuit.—Ingemui primitus, cum
intelligerem eum ita dixisse, ut omnes fere studiosi intelligerent me
praecipue pungi ob delatoriam , quam apud vos uti amicls meis loqui
libet, exerceo. At post diei unius intervallum coepi ridere hominis
impotentiam i).
Amama was niet de eenige bij wien Rhala niet gewild was. Prof.
Hachting klaagde ook in 1630: A tempore, quo coepit Rhala docereinjure
(tamquam ibi ordinarius, quod prae se fert) non gessit se particeps
nostrae facultatis ; nos illud tulimus ob impetum hominis. Curavimus
interim ego et D. Pasor ut aliquomodo etiam in Latina lingua et retliorica candidati nostri examinantur2).
Dat onderwijs in de regten baande onzen Rhala — ofschoon hij beweerde zulks niet te hebben beoogd — niettemin den weg tot het gewone professoraat in dat vak B). Pier Winsemius verving hem toen als
Prof. Histor. et Eloq. Met eene rede de origine, progressu et dignitate jurisprudentiae Eomanae aanvaardde hij den 29 Junij 1636 deze taak. Nadat
zijne jaarwedde den 13 Maart 1640 op ƒ1000 was vastgesteld, overleed Rhala reeds den 18 November daarna, in den ouderdom van
49 jaren.
Door de zorg van een zijner vrienden verscheen in het volgende
jaar, als Rhala's opus posthumum .• Topica , metlwdice tradita, succincte
et düucide explicata, exemplisque ex omni Antiquitate, maxime vero ex
jure âepromtis illustrata. Fran. 1641. Zijne inaugurele oratie is daaraan
toegevoegd.
Hij was den 4 Julij 1624 te Emden gehuwd met Anna Duerkop, de
dochter van een -Amptman." Met haar liet hij drie zonen na, die aan
de gunstige verwachting der ouders hebben beantwoord. Zij overleed
den 5 December 1665.
Vriemoet, 193-198; Paquot, 1 , 582 ; G. de Wal, annott. 231—233. De Vrije Fries.
VIII, 65 — 7 1 ; J. de Wal, Nederlanders, studenten te Eeidelberg en te Genéve, 104, Fortunata Venus ampliss. et consultiss. IL d Rhala — sponsi, Tam etiam lectiss- — virgini

i) Brieven van Amama in het Areh. Gabbema. Pak N.
2) Coll. v. Br. no. 209. Naast Rhala benoemden de Staten den 27 Junij 1628,
tot Lat: lînp et Eloq. Prof. extraord.-op f 400 tractement den celeerden Janus Cebhardus, en zulks »om te beioonen den goeden ijver, die hun Mogende zijn hebbende
ad promovenda studia Literaria in hunne Academia." Gebhard nam echter het professoraat ie Groningen aan.
3
) S. R. 18 Mei 1636. Hij verkreeg den rang boven Wijbinga , die in 1632 tot
gewoon hoogleeraar benoemd w a s ; een r a n g , dien hij zich in 1632 reeds aanmatigde, doch 'die hem toen bij R. G. 12 April 'l633 zelfs was ontzegd.
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Annae à Duerkop, Fran. 1624; Epicedia in oiittim Henr. lîhala. 1640; Lgckdicht over de
droeve doodt des heers Henr, Rhala. Fran. 1640; Blancardi Paneg. 84 ; Colt, Monum. 438,
439; H. Neuhusius, 134, 165, 409; Ejusdem Epistol, familiarium Cent. III. Amst, 165!,
p. 192.

A r n o 1 d u s V e r h e l is den 29 Aug. 1583 *) geboren te Amersfoort, — diversorium nativitatis suae suorumque parentum — zooals hij
die stad ergens noemde. Zijne ouders Hendrik Verhel en Anna Groodvelt Waren van aanzienlijken huize, want hij werd bezongen als : a matre
clara Nobüis et patre. 't Is ons niet gebleken, Waar hij , na door
uitstekende leermeesters op de Latijnsche school te Amersfoort onderWezen te zijn, zijne studiën heeft voorgezet2). Men Weet alleen , dat
hij de Wijsgeerige Wetenschappen beoefende, en al op zestienjarigen
ouderdom tot Mag. art. promoveerde. Ten aanzien van zijne volgende
loopbaan geeft een LycksbesUdinglis TreurgedicM, door den student Seb.
Baardt aan hem gewijd, eenige aanWijzing in de Woorden:
Hoe sich de Vader queet, om 't quaet tot goed te buygen,
Dat kan do Groote Vorst van Cnüenborgh getuygen,
In wiens geheimen Baadt, hy als Aurora blonck
Die 's morgens in het Oost, met haare galden pronck
Te schynen eerst begint, Soo blonck hy met sijn stralen,
En wijsselijck teleidt, in '3 Cuilenborger salen,
Hy was tot 's Landts behoudt, en welstant van 't gemeen
Hy was met raad en daed , by clck en yder een,
Hij was der Weduwen troost, der radelosen Rader.
In 't kort hij was haar al, tot een getrouwen Vader,

Den 12 October 1616 Werd hij te Franeker ingeschreven als student in
de regten ; den 5 Julij 1617 bevorderde prof. Buis hem tot I. U. D.
Men mag dus aannemen, dat hij tegen 't einde zijner juridische studiën
van eene andere academie is gekomen. Geimmatriculeerd als advocaat
hij het Hof te Leeuwarden, moet hij Wetenschappelijk Wel gunstig
bekend zijn geweest, daar men hem bij Besl. 28 Aug. 1618, zonder dat
i) Volgens zijn grafsteen zou hij in 1580 zijn geboren, maar dit is niet juist. In zijn
eigenhandig testament (berustende bij het Fr. Gen.) van 2 JMov. 165A, veïklr 1" hij
op dien dag te zijn: natus annos Septuaginta va-im, raenses duos, dies quatiu.•• urn.
-) Val. Andreas, Sibl. Belgir.a, ed. 1643, noemt hem een renegaat, die te's Bosch
als Fr Angelus in een Capucijner Kl.oost.ir zou geweest zijn. Dit* bprigt schijnt ons
op e^ne dwaling te berusten, te eer , daar Andreas ook den naam verkeerd opgeeft
nî. Vechellius.
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er eene vacature was, als buitengewoon professor in de philosophie
aan onze academie heeft verbonden, op ƒ300. Nadat de prof. Ethices
Andreae raadsheer was geworden, is Verhel den 13 Sept. 1620 dadelijk
tot ordinarius bevorderd op / 500 tractement. Intusschen heeft hij als
extraordinarius nog deelgenomen aan het disputeren onder Maccovius,
blijkens eene door prof. Heringa vermelde Disput. Utrwn Deus velit omnes et singulos salvos fieri, ad quam— praeside — D. Maccovio —respondeUt Amoldus Äb-Hell. Fran. 1618.
Zijne rigting was de Aristotelische. Zoo vinden wij hem op het voetspoor van Aristoteles voorlezingen, houdende in 1629 de anima, in 1631
over de ethica (lïbri morales Nicomachiorum) en dc politica. Zijne lettervruchten getuigen mede, dat hij 't wijsgeerig systeem van Aristoteles tot
den eindpaal zijns levens heeft lief gehad, want uit disputen , onder
zijne leiding gehouden, zijn voor 't meerendeel zamengesteld of voortgevloeid zijne Seîectiss. quaestionum sylva et aecurata methodus universae
philosopMae Aristotelicae, Fran. 1623 ; Summa metaphysicae, Fran. 1622, herdrukt 1654; Ideae Aristotelicae, pliyska, metapJiysica, ethica,politica, oeconomica,
Fran. 1636; Sylva quaestionum pJiysicarum de animo rationali, Fran. 1662 ;
Speculum primae phUosophiae Entis. Fran. 1662; Idea logicae Aristotelicae,
Fran. 1663.
Hoe regtzinnig die rigting destijds werd geacht, leert ons R. Neuhusius:
Ni Verhellius Socraticis Lyceum
Irroret undis et nobilem Sophiain
Vindex Vandalicis eruat ruinis
Jam dudum, relegatis proeul Camoenis,
Gravi torpnerat Frisia veterno,

't Is onze zaak niet in eene beschouwing over die werken te treden.
Genoeg zij hierbij nog de Vermelding, dat Verhel algemeen geacht was
en bemind. De studenten noemden hem gewoonlijk Vader Verhel. Een
zijner vereerders titelde hem nog aan 't hoofd van een lijkzang: „der
beyden rechten Doctor en Voor-spraeck in 't Hooge Hof van Vrieslandt."
Den titel Van advocaat bij 't Hof Van Friesland bezigde onze hoogleeraar ook nog in zijn bovenaangehaald testament. Tevens bleek ons
uit dat stuk, — wat aan Vriemoet onbekend bleef — dat Verhel in
eerste huwelijk vereenigd is geweest met Aukje Ansta, zoo clatRiemke
Gravius (de Grau?) zijne tweede vrouw was. Uit dit laatste huwelijk,
't welk'in 1659 door den dood der vrouw werd ontbonden, sproten vier
kinderen, twee zonen en twee dochters, van welke Johamies Verhel
o.a. bibliothecaris onzer hoogeschool is geweest.
Dl. II.
8
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Den 14 Februarij 1664 heeft prof. Verhel het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, dus 81 jaren oud.
TJlr. Huber huldigde zijn waardigen ambtgenoot in een lijkrede, die
niet ter perse is gelegd.
Lesms fnnpjri'es in trïstem ohitum D Arnoldi Verhel. Fran. IG64; Burtnan, Trajechtm encditum , 3S9 ; Vrieinoct, 199—205; K, Neuhnsius , 160,- zijn grafschrift Blancardi Panerj.
8 1 ; C'oll. llfomim. 418.

H e c t o r B o u r i c i u s . Wat was de Leeuwarder balie vruchtbaar
in professoren! Toen de advocaat Bouricius in 1620 geroepen werd om
Joach. Andreae als hoogleeraar in de regten op te volgen, telde hij
27 levensjaren. In 1593 was hij namelijk te Leeuwarden geboren uit
het huwelijk Van Jacobus Bouricius , een wetenschappelijk man, advocaat aldaar, en Bauck Buygers. In de klassieke talen en welsprekendheid goed onderlegd , kwam Hector den 4 Mei 1608 te Franeker studeren. Lycklama en Faber waren zijne leidsmannen in de studie des regts;
hij was zelfs Faber's huisgenoot. Niet lang bleef hij hier. Toen het
twaalf-jarig bestand gesloten was, vertrok hij naar Leuven, waar hij,
in zeer gemeenzamen omgang met Erycius Puteanus, de beoefening
der welsprekendheid met die des regts vereenigde, ut incertum esset —
zegt Winsemius — an jurisconsultorum eloquentiam, an eloquentissimorum
jurisprudentiam affectaret. Als baccalaureus verliet hij Leuven en bezocht toen de academiesteden Douai, Dôle en Parijs, ten laatste Orleans.
Hier verwierf hij, na een tweetal jaren, delaurea doctoralis- Toen stak
hij het kanaal over naar Engeland, waar hij weldra de vriend en bewonderaar werd van Is. Casaubonus. Met dezen grooten man bleef hij steeds
eene briefwisseling onderhouden; diens nagedachtenis huldigde hij in
eene Oratio anniversaria dicia honori îüerarum principis Is. Casaiibon
Additae simt ejusdem epistolae1), Leov. 1615.
Na eene driejarige afwezigheid in 1612 teruggekeerd, zocht Bouricius in zijne vaderstad de regtspraktijk, bij voortduring ook de
klassieke letterkunde beoefenende.
Eene zeer zeldzame , aan Vriemoet onbekend gebleven , proeve van
zijne dichtkunst, is het In oUtum viri Cl. Gisberti Bouricü ICti et Advocati carmen funëbre. Leov. Abr. Radæus , 1618.
Hauckje Hillama, de eenige dochter van den raadsheer GelliusHili) Ken
no. 902.

zijner

brieven aan Cisauhonus is in afschrift
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lama, werd den 19 Julij 1618 zijne cchtvriendin. Reeds was hij in de
vergaderzaal der Staten binnengeleid, toen hem de katheder van Andreae
werd aangeboden. Met eene Oratio de origine, progressu et laudïbusjurisprudentiae lîomanae (Fran. 1620) aanvaardde hij het hoogleer aarsambt,
waaraan hij zich wel kort heeft gewijd, maar toch lang genoeg om
zich door ijver en talent te onderscheiden. Van zijn arbeid als regtsleeraar vindt men het een en ander iu een bundel, getiteld: Dissertationes Academica;, Accessit Lectionum ivris Liber. Quo varia juris civilis
loca, prœcipue in Institutionïbus Justiniani Imp. explieantur & ülustrantur.

Fran. 1622. Onder die Dissertationes ontmoeten wij in de eerste plaats
die de origine, progressu & laudïbus jurisprudentiae Bomanae, Welke hij
heeft voorgedragen bij de aanvaarding van het professoraat. De vijf
overigen heeft hij bij het openen van collegien en bij promotien uitgesproken. Het Lectionum juris Liber kenschetst hem als een beoefenaar
van de jurisprudentia clegantior. Nee vero alia veterum istorum in iure
civili tractando fuit ratio , quam ut humaniores illas curas ex omni
penu literaria depromtas, ad legum praeceptiones adaptarent, facerentque usu ac mancupio suum, quod aliunde profectum , bona fide tigno
suo atque aedificio iunxissent. Quod institutum, cum mihi ab eo tempore , quo Academiae patriae ocium debeo, maxime placuisset. Met die
woorden gaf hij zelf zijne rigting aan in de Praef. van het aangehaalde
Werk.
Voorts gaf hij nog in druk eene Oratio de ambitu, sive Diss. ad Legem
Juliam, Fran. 1623 , uitgesproken bij gelegenheid van eene promotie.
Theod. Graswinckel, van Delft, is , postquam examini se stitisset, lectionem habuisset ac publice disputasset, den 19 Nov. 1621 door Bouricius tot I. U. D. bevorderd x).
Onze hoogleeraar werd in 1624 griffier bij het Hof, welke betrekking
hij in 1626 Verwisselde met den raadsheerszetel van zijn schoonvader.
Daarnevens werden hem iu 1628 en 1632 buitengewone zendingen opgedragen, ter bevordering Van provinciale belangen bij de Algemeene
Staten. In het jaar 1634 ontving hij de opdragt om met Dr. Joh.
Saeckma, Orck van Doyem en Dr. Hor. Doman de rekeningen op te nemen van den ontvanger Bootsma. Deze zaak verschafte hem in de drie
laatste jaren zijns levens eene omslagtige en Verdrietige bezigheid 2).
i) Den 19 Julij 1620 had de Senaat eene Disp. politica van Graswinckel verboden : propter damnatas ac suspectas, quas continet propositiones Tiies. 6 et 8,
atque ut exeraplaria, quoad ejus fleri poterit, a R. M. repetanlur, Acta et Deer.
B. p. 35.
2) Vgl. de Kron. v. h. Bist. Gen. Ie Utrecht, XXVIII, i86 en volg.
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Ben 3 Januarij 1636 sloeg zijn stervensuur, toen hij slechts den
krachtvollen leeftijd van 43 jaren had bereikt. Uit een brief van Amama
vernemen wij dat Bouricius een melancholicus was. Zijn lijkredenaar
Winsemius schetste hem als een voortreffelijk regtsleeraar, die de leerlingen boeide door welsprekendheid. Ware Bouricius langer ia leven
gebleven, zeide hij: habuisset Provincia, quod transmarinis componeret,
remotissimisque gentibus per Alpium frigora, per Pyreneas nives commendaret.
Eene bedroefde weduwe en vier kinderen staarden met weemoed op
het lijk van den geprezen echtgenoot en vader. Het is te Terband aan
de aarde toevertrouwd.
P. Winsemii in obihim D. Seetoris Bouricii Oratio, Fran. 163G ; Naamrol, 35 , Vriemoet,
2 0 6 - 2 1 1 ; add. 5 ; Paquot, I I , 92; Gab. de Wal, Ann 24^—250; add 4i4 ; ScheUema.
I , 154; Sicfeenga, 188—191; E. Neuhusius, l31, 160; H. Neuhnsius, 11S, 119.

G u i l i e l m u s A m e s i u s was Van geboorte een Engelschman, volgens sommigen een Schot. Aan de hoogesehool te Cambridge was de
hoogleeraar William Perkins zijn leermeester in de godgeleerdheid. Om
zijne Puriteinsche gevoelens was hij daar bij sommigen niet gewild ; de
bisschop van Londen weigerde zelfs zijn beroep tot leeraar te Colcester
goed te keuren. Daarom zocht hij, naar het schijnt in 1611 of 1612,
in Holland een tweede vaderland, hiertoe aangespoord door eenige
Puriteinsche kooplieden.
Thomas Parker, bekend geworden in cle twistzaak tusschen Lubbertus
en Maccovius, vergezelde hem herwaarts. Te 's Hage nam de Engelsche
Overste Hor. Vere hem dadelijk in protectie; met de dochter van diens
geestelijke Jo. Burgesius trad Amesius weldra in den echt; niet lang
daarna volgde hij zijn schoonvader in diens genoemde betrekking op.
Vere moest zijns ondanks hem echter ontslaan, daartoe genoodzaakt door
den invloed van het Engelsche Hof. Gelukkig trokken toen onze Algemeene Staten zich zijner aan, door hem toe te voegen aan den
voorzitter der Dordsche Synode, ten einde dezen behulpzaam te wezen
in de behandeling van twistzaken. Het was in deze hoedanigheid, dat
hij de verdediging van Maccovius en van de door Parker gestelde theses
ondernam. Ook leerde zij hem de geschilpunten tusschen de Remonstranten en Contra-Remonstranten van nabij kennen; eene aanleiding om
tegen de eersten al spoedig en bij herhaling de pen op te Vatten.
Na den afloop der Synode werd hem de leiding toevertrouwd van
eenige Engelsche jongelingen, die te Leiden voor rekening van Am-
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sterdamsche kooplieden studeerden. Toen de Leidsche Synode hem
voor het professoraat m de christelijke zedekunde aan 's Lands oudste
hoogeschool had aanbevolen , ondervond hij op nieuw de tegenwerking'
van het Engelsche Hof.
Welkom was den zwerveling daarom de katheder te Franeker, die
na 't vertrek van Acronius nog ledig stond. Den 21 Maart 1622 is hij
op ƒ600 tractement beroepen, en den 23 Mei reeds geïnstalleerd. Ter
aanvaarding van zijn ambt hield hij eene Oratio de Urim et Thummim;
weinige dagen later (27 Mei) bevorderde Lubbertus hem van Licentiaat
tot Theol. Doet., nadat Amesius gedisputeerd had de conscientia.
't Onderwerp zijner openbare collegien was, volgens de Ordines Lectionum van 1629 en 1631, in de eerste plaats de behandeling der
Psalmen, — voorlezingen, die men zal terugvinden in de Leclioncs in
CL Psalmos Davidis, in quïbus per analysin et ubi opus est per qiiaestiones sensus enodatur , etc. Amst. 1635 ; vervolgens behandelde hij»uitgelezene bijbelplaatsen," misschien naar zijne Medulïa Theologka. Fran.
1623, meermalen herdrukt en ook vertaald. Zijne Be utriusque Ijpistolae B. Pctri Apostoli explicatio anàlytica, Ghristianae catecJieseos Sciagraphia, beide in 1635 te Franeker uitgegeven, zullen mede aan 's mans
academisch onderwijs haar oorsprong verschuldigd zijn.
Zijn voornaamste streven als godsclienstleeraar was, om de theologie
te verheffen boven de spitsvondige, duistere en noodelooze vraagstukken,
waarmede zijn ambtgenoot Maccovius zich afgaf. Hij wilde den
godsdienst meer vruchtbaar maken voor het leven *). Er werd te veel
gedogmatiseerd en te weinig gemoraliseerd.
Deze gevoelens verkondigde hij ten jare 1623 reeds in eene Paraenesis ad studiosos Thçologiae; ter bevordering dezer rigting strekten zijne
Be conscientia et ejus jure vel casibus lïbri quinque, A. 1630, meermalen
herdrukt.
Men ontmoet hem voorts als een tegenstander van de scholastieke
theologie en philosophie in onderscheidene verhandelingen en disputen, uitgegeven onder den titel: Phüosophemata, in quïbus continentur
Teclmometria omnium et singularum artium flnes adaequate circumscribens.
Alia Technometriae delineatio per quaestiones et responsiones, adfacüiorum
captum instituta ac proposita. Lisp. theol. ad-versus metaphysicam 2). Disp.
!) Vgl. hetgeen v. d. Tuuk, 2S2 , hierover mededeelt uit een brief van Araama
aan Joh. Saeckma.
2
) Deze is door P. Brest onder Amesius verdedigd, Fran. 1629. Hij noemt het
eene hallicinatio mentis, quae in plerisque perperam philosophantibus reperitnr, dum
unam simplicem docirinam, duplicem , tripliccm et aliquando scptuplicem sibietaliis
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de perfectione S. Scripturae,
ex ejus sentenüa ac placito conscripta olim,
in gua JEthicae vulgaris imperfectio et inutiîitates deteguntur.
Demonstrationes logicae verae; Theses Logicae, olim discipuïis suis in materiam disputt. dictatae. L. B. 1651.

Hij vond tevens nog den tijd om te polemiseren tegen de Remonstranten en den kardinaal Bellarminus. Krachtig bood hij Amama de
hand in het herstellen van de tucht onder de bandelooze studenten.
In 1626 tot R. M. gekozen, sprak hij bij aanvaarding Van dezen werkkring de inscriptione Academiae: öhristo et Ecclesiae i); bij de overdragt
in 1627, de academiae Bectore in possessionem sui muneris inducendo.
Zijne Werken te talrijk om hier Volledig opgesomd te worden, zijn
door M. Nethenus te zamen uitgegeven, Amst. 1658, 5 torn. 12°.
Een man van die ascetische rigting was te Franeker wel op de regte
plaats, ten einde een evenwigt in de schaal te leggen tegen de dorre
dogmatiek van een Maccovius. Zijn leven werd er echter niet door veraangenaamd , want in vrede met M. te blijven was onder die omstandigheden haast ondenkbaar. Wel vond hij steun in Mein. Schotanus,
den opvolger van Lubbertus , maar naast Maccovius kunnen ook Verhel en meer philosophische professoren van de oude school met zijne
rigting geene ingenomenheid betoond hebben 2). Hooren wij den Jur. prof.
Reifenberg, die in 1627 aan Saeckma schreef: In Academia per Dei gratiam
omnia se praeclare habent, nisi quod interD. Maccovium et ejus colleges eontentiones recrudescere et majori conatu quidem intelligam. — TJtinam animi
possent in concordiam et amicitiam Christianam si non interiorem reduci, Academia inajus nomen haberet 3 ). Mein. Schotanus gevoelde
dan ook te regt, welk een ramp het zou worden, als Amesius, wien in
1628 aanlokkelijke uitzigten in het buitenland geopend waren, eens
repraesentant. Van dit standpunt wordt deleer der metapliysiea van Aristoteïes (papa
metaphysicorum) vinnig aangevallen. Waarschijnlijk behoort bij 't exemplaar dezer theses
in de Coll. v. Br. de brief van Amesius (z. j.), waarin sprake is van theses, die hij door den
del'endens zelven aan Saeckma liet overhandigen, theses die de geheele philosophische faculteit hadden doen ontvlammen. Miserunt lictorem in ejus musaeum, qui en'puit ipsi
chartas, ante legitimam citationem et sine legitima ulla jurisdictione! Men had
Amesius zelfs niet ter verdediging van den jongeling willen aanhooren. no. 247.
i) Quid interim quaesiverim in Academia testabitur (haec) oratiuncula, pag. 93,
schreef hij eens aan Saeckma. Coll. v. Br. no. 250. Tot ons leedwezen kwam
zij ons niet in handen.
2
) Prof. Hachting schreef in 1627 aan Curatoren over Maccovius
ilIo non
veretur per publica corollaria eliamnum a. D. Amesio dissentire. Coll. v. Br. no. 205.
Hoe Verhel zich uitliet tegen de aanvallen op de metapliysiea kan men lezen bij
Vriemoet, p. 201
3) Coll. v. Br. no. 230.
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ging vertrekken *). Werd het toen dreigend gevaar al verschoven , vier
jaren later gaf Amesius gehoor aan het voorstel van Engelschen, te
Rotterdam Woonachtig, om aldaar onderwijs in de theologie te geven aan
eene bijzondere inrigting. Geene moeite werd er gespaard om hem van
dat voornemen te doen afzien. Eenoogenblik dacht hij er aan, om het
professoraat weder op te vatten . doch het voor zijne gezondheid ongunstige klimaat van Friesland, en het verlangen zijner tweede vrouw
(ook eene Engelsche) om in verkeer te kunnen komen met landgenooten, legden voor een afwijzend besluit een te groot gewigt in de schaal2).
Zelfs schijnt het plan bij hem gerijpt te zijn om naar «Nieuw Engeland"
te verhuizen. De dood verraste hem echter. Bij eene plotselinge inundatie te Rotterdam drong namelijk het water des nachts zijne woning
binnen. Haastig opstaande , stapte Amesius van het bed in het water.
Op een hevigen schrik volgden bij hem koortsen, die den Waardigen
man den 1 November 1633 op 56-iarigen leeftijd ten grave sleepten.
Zijne weduwe, die hem een zoon en eene dochter had geschonken, bleef
zonder middelen achter 8). Te zamen vertrokken zij in het volgende
jaar naar Amerika, werwaarts zij ook de belangrijke bibliotheek vervoerden , die Amesius had nagelaten.
Vriemoet, 212—'221; Add. 5 , putte hoofdzakelijk uit het Vita Amesii, door Nctlienus'
voor diens Opera geplaatst; Niceron XXXVII, 273 — 286; Paquot, II, 3-5—829 ; Glasius , I,
44—47 . D. Neal, /list. der Puriteinen, I, 2 , p. 178 ; Chr. Sepp. a. w. II, 5 5 - 5 7 , 400,
415; Vgl. over zijnen invloed op Anna Maria van Schurman , Dr. Schotel, a.w., blz. 8. ;
R. Neuhusius wijdde aan hem een vercerend grafschrift, in de Poemata Juvenilia, p. 163.

J o h a n n e s H a c h t i n g , zoon van den predikant Regn. Hachting
en Anna Johanna van Gelingen, werd geboren te Leeuwarden, den 16
Febr. 1594. Van zijn zevende jaar af, tot zijn zestiende toe , doorliep
hij al de klassen der Latijnsche school aldaar, onder Joh. Fungerus ,
Neuhusius en Mc. Mulerius. De veel belovende jongeling liet zich den
4 Maart 1611 te Franeker inschrijven. Voorzien van zeer vereerende
-) Ego multa mala nobis imminere arbitror. Augit metum meum quod clarissimus v-r. DD. Amesius vocationem habeat. Destinavit saltem animo suo, ut prae se
fert, et ego credo, abire, in Angliam an in Virginiam , ignoro. Lweras vidi, vocatur ad plantandam Ecclesiam, et tum speciosis rationibus, ut vel Jachrymas excuterent et ferreum pectus commovere possent. Ego doleo vicem nostram et Academiae
si altero tanto damno afliciamur. Detineiidus nobis et augmento stipendii, et rationibus et intercessionibus. 28 Dec. 1628. Ibid. no. 102.
2
) Correspondentien van Amesius, Coll. v. Br. 107, 186, 250, 251.
3) Hugo Petri, Engelsch predikant te Rotterdam, klopte den 16 Nov. 1633 reeds
bij Curatoren aan om ondersteuning voor haar te verkrijgen. Coll. v. Br. no. 269.

Wumkes.nl

120
testimonia over zijne vorderingen in de philosophie, theologie, het Grieksch
en 't Hebreeuwsch, Vertrok hij op uitnoodiging Van zijn Vroegeren leermeester, nu hoogleeraar, Mc. Mulerius , naar de Groninger academie,
waar hij den 25 Maart 1616 is geimmatriculeerd.
't Onderwijs Van Emmius, RaVensperger en Gomarus maakte hij zich
ten nutte, met zooveel vrucht, dat hij in de theologie en't Hebreeuwsch
anderen kon onderwijzen. Verder bezocht Hachting met Joh. Camp en
Sabinus Fockens, twee Friesche jongelingen , wier leiding hem werd
toevertrouwd, Verscheidene buitenlandsche academiën, met name Herborn , Heidelberg (waar zij Sept. 1618 zijn ingeschreven), Bazel en,
Volgens Verhel, ook GenèVe. In het Lïber Bectorum Van GenèVe komen
hunne namen echter niet Voor. Als Art. lib. Mag. teruggekeerd, Vond
hij dadelijk een nuttigen werkkring aan de Latijnsche school ter zijner
geboorteplaats, onder den titel Van praeceptor. Tot den leerstoel in de
logica, die na Roorda's aftreden al een jaar ledig had gestaan, riepen
de Ged. Staten hem den 21 Maart 1622, op een tractement Van ƒ 600.
Hij was toen conrector. Zijn lijkredenaar Verhel, die zeer met hem
was ingenomen (cum quo mihi cor unum et anima una fuit), getuigde ,
dat hij wegens zijne humaniteit bij Curatoren en ambtgenooten geachten
bemind was, en altoos ijverig en naauwgezet in zijn ambt. Naauwelijks
behoeft het Vermelding, dat Hachting de Aristotelische philosophie aanhing. In 1629 gaf hij collegie over Aristoteles' Analytica, Topiea en
Sophistici eleneM, naar Rucl. Goclenii Isagoge. Wat hij al meer behandeld heeft, kan de belangstellende afleiden uit de talrijke dictaten, die
door Verhel onder zijne inedita opgesomd worden i).
Laten wij met enkel woord Vermelden, hoe hij het eens met Maccovius aan den stok heeft gehad. Deze verstoutte zich namelijk, in strijd
met het nadrukkelijk verbod van Curatoren en zijne plegtige belofte, om
ook onderwijs in de logica te geven 2). Dit Verdroot Hachting te meer,
omdat hij weinig ingenomen was met de leermethode van dien lastigen
ambtgenoot.
Het middel om Maccovius gevoelig te treffen zou de volgende thesis
zijn : Praecepta logica, quae possunt sufficere Jwmini in republica versaturo
debent esse in omnibus brevia, vera, titilia, concinna.
!) Hij heeft uitgegeven: Dialectica Petri Rami, interdum exegesi, inlerdumparaphrasi exposila, XXI? disputt. proposita Fran. 162G; Orat. de successu, quem Deus
dedit exercitui Behjarwn an. 1629. Leov. 1629. Meer vermeldt Vriemoet niet. In
het begin van 1630 zond 11. aan S3cckma een ex. zijner disputen in 1623 gphouden :
quibus Compendium liabetur Logicae lsatjoijicae , atque ita Oigani Aristotelici, quoad
praecipuas maicrias. Coll. v. Dr. no. 207.
2
)
quotidie se in Logicis collegiis exerciiit, schreef Mein. Schotanus. Ibid.
no. 112.
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De R. M. verbood bij voorraad het voorgenomen dispuut en Maccovius beklaagde zich bij Curatoren. Tot verdediging in de gelegenheid
gesteld, vatte Hachting de zaak volstrekt niet ernstig op; integendeel,
in een apologetischen brief, waarin het feit door hem erkend werd,
stelde hij Maccovius op schertsenden toon aan de kaak, als iemand die
altijd op eens anderen veld kwam stroopen , in de logica zoo onlogisch
mogelijk was, honderd woorden verspillende, waar men met zeven kon
volstaan , en daardoor duister en onvruchtbaar werd. Ergo illius logica
dictata non sunt sufficientia ad instruendum, et ergo inutilia pharmaca
ad imposturam tantum proposita, zeide de steller x).
Uit zijne briefwisseling met Saeckma leert men Hachting kennen als
een warm Voorstander Van de belangen der hoogeschool. Toen Amama
wien hij in het beteugelen van cle losbandigheid der studenten trouw
ter zijde heeft gestaan, overleden was, bood hij zich belangeloos aan
tot 't onderwijzen Van het Hebreeuwsch, ten einde te voorkomen, dat
sommige ongeduldige studenten gedurende de Vacature naar andere
academiën gingen Vertrekken 2). Herinneren wij ons, dat Hachting onder
Drusius en Gomarus veel aan die taaistudie gedaan had, dan kan bet geene
bevreemding wekken, hoe hij zich voor dat onderwijs tijdelijk beschikbaar kon stellen.
De goede verwachtingen, die men bij voortduring van dezen hoogleeraar koesterde, werden verijdeld door zijn Vroegtijdigen dood , op 22
Sept 1630.
Onder zoo Velen, die hem betreurden, noemt Verhel geene kinderen; alleen eene zwangere weduwe. Hachting is driemaal getrouwd
geweest; eerst in 1621 met Geertruid Simons, daarna in 1624 met Anna
Coninck; ten laatste met Susanna Selijns, de moeder Van Regnerus
Hachting, die op Verschillende plaatsen, laatstelijk te Leeuwarden, als
predikant heeft gestaan.
A, Verhel, Oratio funebris in exequias D. J~oannis Hachtingii. Leov. 1630; Edo Nouhusius, Gratulatio in amores Joh. Hachtingii et Gertrudis Simoniae [Libellus posthumus poematum et epktolarum, achter R. Neuhusü Epistol. Cent. III. Amst 1651,]). 491—196; Carmina
nnptialia in hon. J. Hachtingii, Prof. Log., sponsi, et A. Conïnchs sponsae. Fran. 1624;
R. Neuhusius, 29 3 - Ï 9 4 ; Vriemoet, 2 2 2 - 2 2 5 , Add. 2 0 ; Paqnot I I , 39G,

i) Dit stuk, belangrijk ook, in zoover het vele gegevens over 't onderwijs van
M. bevat, moet wel de overtuiging vestigen, dat die hoogleeraar bij zijne collega's
noch als mensch, noch als wetenschappelijk persoon, noch als academieleeraar, hoog
slond aangeschreven, als wetenschappelijk persoon o. i. te laag. Coll. v. Br. no. 205.
3) Coll. v. Br. no. 204—209.
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B e r n a r d u s S c h o t a n u s . Het bandelooze gedrag van de studenten had der academie geen goed gedaan. De leerstoelen te voorzien met
groote geleerden was in de oogen der Staten een geschikt middel om
haren naam te verheffen. In de plaats van Tim. Faber kozen zij ook
met dit doel den Marburgschen hoogleeraar Joh. Goeddaeus(Res. 7 Nov.
1623) tot Juris Prof. primarius. Een tractement van /800 kon men
echter geen schitterend aanbod noemen , zoodat velen aan de overkomst
van den Duitschen geleerde met reden twijfelden. Sibr. Lubbertus
trachtte, door den invloed van Saeckma, nog te bewerken, dat een
hooger tractement beloofd werd , zooals een Goeddaeus toekwam ; doch
hij wilde intusschen de vrees niet verbergen , dat Verscheidene Volmagten ten Landsdage daartegen bezwaren zouden inbrengen, niet in
het belang der academie, maar in dat van een gunsteling *).
Goeddaeus heeft dan ook, gelijk wel was verwacht, de benoeming
niet aangenomen. Men deed in 1624 eene nieuwe, trouwens zeer gelukkige, keuze, en wel wederom uit de Leeuwarder balie. Bernardus,
een zoon Van prof. Hendr. Schotanus , zou het regt onderwijzen in de
stad, waar hij den 7 Oct. 1598 't levenslicht had gezien2). In 1614,
den 29 Mei, aldaar student geworden, had hij in Faber een uitstekenden
leermeester gevonden ; ook op de wiskunde had hij zich bijzonder toegelegd en daardoor den graad Van A. L. M. Verworven s). Na de Leidsche academie gedurende een tweetal jaren bezocht en daar't onderwijs
van Corn. Swanenburg te hebben genoten, was Schotanus den 12 April
1622 door Bouricius tot J. U. D. bevorderd. Bij den aanvang van zijn
professoraat telde hij naauwelijks of misschien nog geene 26 jaren levens,
want vóór dat Bouricius in het laatst van 1624 den katheder vaarwel
zeide, was Schotanus al in functie.
Hij behandelde de Instituten, en, na het Vertrek Van Bouricius ook
de Regulae juris *). Om zijne leerlingen met het R. R. Vertrouwd te
maken, stelde hij zelf theses Voor publieke dispuut-collegien, hoedanige hij 32 in 't jaar dacht te leiden. PriVatim bragt hij hen dan eerst
op de hoogte Van de bezwaren, die men kon opwerpen; drie of vier
i) Ep. 13 Febr. 3 Mei, 9 Juni) , 17 Juli) 1624 Goll. v. Br. no. 53, 31, £8,4,9.
2) Zijne akte van aanstelling is gedagteekend 3 Augustus 1624. Zijn tractement
is daarin bepaald op ƒ700.
3) Hij vertaalde Metius' verhandeling De genuirw usu utriusqne globi; onderden
titel: Fondament ah ende grondelycke onderwysinge van de slerrekonst, ende beschr.
der Aerden , door het gebruyck' van de Hemelsche en Aerdsehe Globen. Fran. en
Amst. 1614.
4) Hij heeft den Commentaar van v. d. Sande de diversis regulis juris antiqui
verbeterd en vermeerderd uitgegeven te Leiden in 1652.
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dagen na de verspreiding der gedrukte theses tenteerde hij de jongelui,
om te vernemen of zij de zaken in het hoofd hadden, en de bedenkingen konden weerleggen; daarna vond dan het openbaar dispuut
plaats, waarop weder een e private repetitie volgde *).
Overtuigd, dat de taak van den regtsleeraar niet enkel in het geven
van collegien moest bestaan, maar dat hij tevens den aanleg en den
inborst der jongelieden moest leiden en ontwikkelen , hen mitsdien
aan het werk houden, bezielen, aan zich verbinden en aanvuren,
gevoelde de jeugdige Schotanus ook te regt, hoe mensch.euke.unis
en beleid, door langdurige ondervinding opgedaan, daartoe onmisbare eigenschappen waren. Was het dus geene edele nederigheid, toen
hij na 't vertrek van Bouricius juist om die redenen een meer bejaard
en bovenal een man van grooten naam naast zich verlangde ? Eene
gelijke nederigheid merken wij herhaaldelijk op in zijne correspondentie
met Saeckma. üçer aangelegenheden der academie, of over zijn onderwijs vroeg hij dezen man van rijpe ervaring steeds om raad en inlichting 2). Eigenwaan was dus bij hem niet te vinden.
Toen Reifenberg in 1626 zijn ambtgenoot was geworden en Rhala tevens juridische collegien had geopend, verdeelden zij hun arbeid zóó,
dat de twee eerste boeken der Instituten door Rhala, de beide laatsten
en de Regulae juris door Schotanus, de Pandecten door Reifenberg zouden worden uitgelegd. Schotanus en Rhala hielden tevens dispuutcollegien 3).
Ziedaar 't geen wij over zijn onderwijs door hem zelven vonden opgegeven en op de Ordines Lectionum van 1629 en 1631 werd aangekondigd. Dit is voldoende om van hem een hoogst gunstigen indruk te
ontvangen. Het vertrouwen van den tijdgenoot viel hem dan ook ruimschoots ten deel. In regtszaken werd zijn oordeel dikwerf ingeroepen.
De verschillen in der minne te beslechten was daarbij steeds zijn
streven. Verscheidene eervolle nevenbetrekkingen zag hij zich opge-

i) Coll. v. Br. no. 86.
) Ibid. no. 87—96.
s
) Aan Schotanus' dispuut-collegien herinnert het zeldzaam boekske Joannis à
Glinstra (Leov.) Frisii, Select, quaestionum ad jus civile Justinianeum quinquaginta Libris Pandectarum comprehensum Disputt. Sepiem, propos, in Acad. Franeq.
Fran. 1634. Het bevat zeven serien Theses, door Glinstra onder S. over de Pandecten verdedigd, en eene ad Jeademicos allocutio van den defendens, voorafgegaan door
Lat. verz:n van Rhala , Schotanus en Dr. E. Glinstra. 't Exemplaar, dat de schrijver
aan Rhala schonk, is in de bibliotheek van het Fr. Gen. Vgl. over Glinstra Gab.de
Wal. Annot. 121.
2
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dragen '), maar toen hij in 1627 tot R. M. werd gekozen, verbond men
hieraan de Voorwaarde, dat hij -van den Syndicatu civitatis Franequeranae ende assessoratu territorii Franequeradeel sal quiteren ende affstandt
doen, ende daerenboven geen Testamenten ofte Instrumenten tot gerieft'
Van partijen mogen maecken" 2).
In 1632 , toen Reifenberg overleden was, werd Schotanus tot primariüs bevorderd. Het eerste, dat onder zijn naam het licht zag, was ten
jare 1635 een bundel van 33 Dispuiationes juridicae. Dat jaar werd tevens het laatste van zijn werkkring aan de Friesche academie. Op eene
jaarwedde van ƒ1200 liet hij zich overhalen om als eerste hoogleeraar
in de regten, en tevens in de mathesis op ƒ300, aan de Illustre school
te Utrecht op te treden. Den 3 Nov. 1635 aanvaardde hij dit ambt met
eene Oratio de scholarum hwa^ia (Ultraj. 1638). Als de eerste R. M.
der nieuwe academie aldaar, welke waardigheid hij tot aan zijn vertrek
bekleedde, hield Schotanus den 22 Sept. 1636 eene ILoo^mvrpiz, waarin
aan hare stichters regtmatige hulde werd toegebragt.
Volgens zijne aanstelling moest hij het eene jaar de Pandecten of den
Codex, in het volgende de Instituten behandelen, zóó dat zijn ambtgegenoot Ant. Matthaeus en hij telken jare deze onderwerpen beurtelings
verwisselden.
Meer en meer bevestigde hij zijn gunstigen naam als kundig en uitstekend docent; ook door de uitgaVe Van een voor aankomende studenten zeer nuttig leerboek: Examen juridicum, quo fundamenta jurisprudentia sec. seriem Bigestorum explicantur. Ultraj. 1639, daarna herzien
en vermeerderd meermalen, ook in den Vreemde, herdrukt, — quo opere,
si quid ego judicare possum — zeide Vinnius — nihil est consummatius,
nihil quod cum eo in isto genere comparari possit, aut rerum pondere
aut ubertate utilitatis 3).
Het werd gevolgd door een onvoltooid gebleven Collegium quaestionum
ad Institutioncs

juris.

Amst. 1640.

!) Beucker Andreae deelde voor het eerst mede, dat Schotanus ia 1626, dus in
de plaats van Bouricius, tot Griffier van den Hove benoemd is. liet stuk waaraan
Andreae zulks ontleende, is ons bij inzage gebleken eene Res. te zijn der volmagten
van Westergo, van 6 April 16-6, welke bij'tourbeurt misschien het regt van benoeming hadden. Schotanus moet natuurlijk voor de benotming bedankt hebben.
-) A. et D. 4., 758. Om de onafhankelijkheid van den Rector te waarborgen ,
is het bckleeden van zulke posten ook voor 't vervolg verboden. Schotanus is
echter nooit assessor van Franeberadeel geweest, maar voor den grietman Doco van
Jongema nam hij wel eens het praesidium waar, als deze verhinderd was. Certificaat hierover van Jongema, dd. 28 Mei 1627. Coll. Schot.
3) IVog in de vorige eeuw verscheen het Register van alle tilulen of opschriften
der Instituten, Pandecten en Codex, volgens het Examen Juridicum van B. Schotanus. Leid. 1740.
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Dringend en op zeer uitlokkende voorwaarden werd hij vervolgens
te Leiden beroepen tot Prof- primarius Codicis, met de titels van Consiliarius Academiae perpetuus, en Praeses collegii practici, Voorts op
alle voorregten, waarin Petr. Cunaeus , zijn voorganger, gedeeld had.
Aangetrokken door de eer van aan de eerste academie des Lands geplaatst te zijn, nam hij, schoon niet zonder aarzelen, de roeping aan.
Utrecht kon alleen zijn heengaan betreuren, daar alle pogingen om hem
te behouden waren mislukt.
De elf jaren zijns werkzamen levens ') aldaar kenmerkten zich door
een bijna aanhoudend lijden aan het graveel. Zijn sterfdag was de 5
Oct. 1652.
Aan zijn sterk geheugen paarde zich een helder en scherpzinnig oordeel ; daardoor wist hij de moeijelijkste vraagstukken met gemak op te
lossen; daarom was hij ook de adviseur Van het Hof te Utrecht, Vijand Van spitsvondige haarkloverij en vertoon Van geleerdheid onderwees
hij het regt met het oog op de praktische toepassing in de zamenlefing. Dat alles getuigde Arn. Vinnius , toen deze in eene ongekunstelde
lijkrede eene warme hulde bragt aan den geleerden Fries, die drie onzer
academiën ten sieraad is geweest.
Schotanus is tweemaal gehuwd, eerst in 1622, met zijne nicht Maria,
de dochter van Joh. Schotanus, predikant te Goutum 2 ); de tweede keer
(25 Sept. 1626) met Anna Catharina Althusius, eene dochter van den
geleerden Syndicus van Emden, Joh. Althusius. Zij overleefde hem
met een zoon uit zijn eersten echt, en Vestigde zich weldra te Franeker, werwaarts ook het lijk des hoogleeraars , ofschoon eerst te Leiden
begraven , oVergebragt en in een eigen graf aan de aarde is toevertrouwd.
Vroeger (1, 247) hebben wij reeds Vernomen, dat zij in 1676 is overleden.
A. Vinnii Oratio recitata in exequiis D, Bern, Schotani. L. B. 1652 ; ook achter Schotani
Sisputt. Jurid. ad seriem materiae Pandectarum, L. B. 1653 ; Burnian, p. 3 4 5 - 347; Vrieinoet, 225—233, add, 5 , 6 ; Paquot, I , 5 7 4 - 5 7 5 ; Siegenbcek, Gesch.der Leidsche hoogeschool, 1, 151, 212, II. Toev. 123, 124; G. de Wal, Annot. 2 1 9 - 2 2 8 ; Mr. J, II. Bcueker
Andreae, Het geslacht der Scliotanussen, in den Er. Volksalmanak foor 1851 , b!z IC—IS ;
11. Keuhusius, 66, 8! , 164 , 4C8; Fjusdein Epist. fam, Cent. UI, 33, 3 7 , 61 , 65 , 76

i) Hij gaf liier rog uit: Imper. Iustiniani Institutiones, cum analysi, selectisque
notis ac indicibus Julii Pacïi L. B. 1647 ; Dispuit. anniversariae ad Instituta ,ibid.
1649 , Processus Judicialis , ibid. 1653. Tijdens zijn overlijden waren ter perse
Disputt. Juridicae ad seriem materiae Pandectarum. A. 1653, en Fundamenta juris,
L. B. 1653, welk laatste werkje, »nunc priinum juris & legum allegationibus confirmata" in 1663 wederom is uitgegeven door Simon van Leeuwen,^en wel in één
bundel met de Juris Justinianaei Fundamenta van Seb. Sehelkens.
2) Zij overleed den 26 April 1625, en wordt op haar grafsteen in de kerk te
Frar.eker genoemd Maeike Joannis Dr.
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114, 123, 150, 213, 273, 351;
Momiin. Belg. Faed. 415, i'6.

Zijn

grafschrift, Blaneardi Paneg. 85, en in de Coll.

J u s t u s R e i f e n b e r g . Onder de jonge Friesche regtsgeleerden
was meer dan één liefhebber voor den katheder van Bouricius, of voor
een buitengewoon professoraat, in geval aan een gevestigd hoogleeraar
de Voorkeur gegeven mogt worden i). Sibr. Lubbertus, Bern. Schotanus
en ook Bouricius zelf deden echter hun best om de benoeming van een man
van naam te bevorderen. De eerste wilde een „ex ruinis Marburgensibus
aut Heidelbergensibus Vir celebris, cordatus, gravis, sobrius et pius";
bij voorkeur Ant. Matthaeus van Marburg, „a Lutheranis a professione
dejectus." Zijne zienswijze Vond ingang bij de Staten, want, nadat Petr.
Cunaeus Van Leiden, door tusschenkomst Van Bouricius, was aangezocht,
beriep men den 4 Maart 1625 Phil. Hoffmann, gewezen hoogleeraar te
Heidelberg, toen te Straatsburg woonachtig'; daarna Anth. Matthaeus,
die inmiddels te Groningen was opgetreden ; nog kwam Regn. BaehoVius, die ook zijn leerstoel te Heidelberg Verloren had, in aanmerking 2).
Eindelijk slaagde men met de benoeming Van Justus Reifenberg, hoogleeraar te Breinen.
Deze Duitscher, geboortig Van Heger, in Nassau-Dillenburg, waar
zijn Vader predikant was, is in 1614 te Bremen als student ingeschreVen. Waarschijnlijk kwam hij Van eene andere academie, want, na den
1 April 1615 te Heidelberg geimmatriculeerd te zijn , promoveerde hij
daar reeds in 1616 op eene Disput, e substihitionum materia, Heidelb. 1616.
Nog tenzelfden jare werd hij hoogleeraar te Herborn , en in 162L,&an
de nieuwe academie te Rinteln, bij wier inwijding hij den 17 Julijd.j.
als spreker optrad. Het oorlogsgevaar verdreef hem Van daar naar
Bremen, wraar hij zich den 18 Aug. 1623 een leerstoel zag aangewezen.
Verschillende geschriften, die , naar de titels te oordeelen, bewijzen , dat ook hij de beoefening van de politica met die van het regt
Verbond, hadden hem een gunstigen naam bezorgd s). Met eene Oratio de
i) Lubbertus noemde Imicherus Interna, als iemand die dringend solliciteerde;
D. Schotanus zegt hetzelfde van den schoonzoon van een Raadsheer, voorts dat
Dr. Joh. Clingbijl, kort geleden gepromoveerd, een zoon van wijlen prof. R. Clingbijl,
extraordinarius hoopte te worden. Coll. v. Br. no. 51, 88.
2
) Dat Bachovius geweerd zou zijn door M. Lycklama, omdat hij diens Membranae
aan eene scherpe kritiek had onderworpen, wordt afdoende, tegen Paqiiot, Stepffen
anderen, wederlegd door Gab. de Wal. 1. c. annot. p. 210.
3
) Disp. polit. gemina, una de familiarum periodo, altera de laude simulationis;
cum epidigmate satyrae enucleatae in festivos seculi mores, llerbornae 1618 ; De
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studiis humaniomm üterarum ad jus civiïe neassariis aanvaardde Reifenberg in den herfst Van 1626 zijn ambt als Prof. juris primarius te
Franeker.
In het begin des volgenden jaars legde hij den derden druk van zijne
Manududio ad IV lïbr. Instit. Inip. (Francf. 1627) ter perse. Echter is
ons niet zeker gebleken, of hij te Franeker de Instituten wel heeft behandeld. Op de Ordines van 1629 en 1631, kondigde hij collegien aan
over de Pandecten, waarbij de Paratitla van Cujacius en van Wesembecius
gebruikt werden. Voor zijne disputeercollegien voerde hij de in Duitschland veel gebruikte Disputt. selectae ad jus civile Justinicmeum Van Hier.
Treutler in. De Notae et animadversiones daarop van Regn. Bachovius
werden niet voorbijgegaan, hoewel Reifenberg vroeger reeds in Disputt.
juris miscellaneae, Brem. 1624, Bachovius meermalen tegen Treutler in
het ongelijk had gesteld. Waarom het boek van Treutler gebruikt?
Reifenberg beantwoordde deze vraag aan Saeckma: Omnino studiosi ad
Duareni, Cujacii, Hotomanni etc. eruditissima scripta revocandi sunt;
quae qui non arripiunt, hac tempestate vix studiosae juventuti satisfacere possunt. Et hos antesignanos et duces proponit sipi ipse Treutlerus noster, cui jam opera in hac Academia impenditur.
Het onderwerp zijner inaugurele oratie geeft het streven terug, dat in
zijne brieven aan Saeckma telkens doorstraalt, de diepe overtuiging namelijk van de noodzakelijkheid , dat de studenten met de beoefening des
regts die der humaniora vereenigden, ten einde, door de aankweeking van een levendigen stijl en van welsprekendheid, zich tot beschaafde regtsgeleerden te Vormen ! ). Algemeen schijnt men het nut
daarvan toen nog niet te hebben ingezien; Schotanus klaagde immers
meermalen aan Vinnius, dat het regt te Veel afgescheiden Van andere
wetenschappen werd beoefend 2).
monitis, exemplis, consiliis polilicis. pro veteranis ab aula, ad Tilum Livium. Frcf.
1619; Politische Beantworlung auf dreg Fragen van gelehrter Leute Leben bey
Hofe. Herb. 1619, Salyricon nomieo polit. in mînorum gentium aulicos etc. Frcf 1619.
Decreti Spirensis nomolhesia publiça. Ilerb. 1619, Nic- Machiavellus de repub. o.noi.
Marp. 1620, Joh. Boteri P.olitia regia de imperiis mundi c. not.Marp 1620, Historia
religionis pacatae in foederatis Belgii provinciis. îlerb. 1620, Nomothesia Maximiliani I de nntariis publ. ac testam. ilerb. 1620, Praxis processus civilis Judiciarü.
Hanov. 1621, Emblemata i. e. sententiae, momta selecta e civili doctrina repraesentantes. Rremae 1624, Diss. polit. hist. de benevolentia civium principi utili et necessaria. ibid. 1625.

i) Ia de Coll. v. Br. no. 226—246, bevinden zich 26 brieven van Reifenberg aan
Saeckma, over zijn onderwijs en academie zaken, waaruit het een en ander is geput.
2
)
identidem apud me conquerens de irrumpnnte pervarso quorundam more,
qui jurisprudentiam nunc addiscerent, tanquam sordidum aliquod opiflcium, sapien-
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Ter bevordering Van zijn doel liet Reifenberg dan ook al zijne oratien, die vroeger en later, afzonderlijk of nog in 't geheel niet uitgegeven waren , te zamen herdrukken , onder den titel: Oratt. in celeberrimis Qermaniae et Belgiae academiis — hábitae, in quïbus ratio conjungendi jus Bomanum cum e legantiori literatura et politica explicatur. Acced.
Carmina et Manuâuct. ad Instit. Amst. 1629.
Rector Magnificus geworden in 1630, overleed hij kort na de overdragt dezer waardigheid den 21 Aug. 1631. Welken leeftijd hij bereikt
had, melden onze bronnen niet.
Seilicet occubuit primaevo in robore vitae
Astraeae sublimis honos, Legamque sacerdos
Et veri Antistes, sacrae quem jura Cainoenae,
Et Latium voluit doeta exercere Togatae
Munera militiae. Kerum et prudentia fasces
Et Phoebi secretus amor cui indulsit honores.

Zoo dichtte Reinerus Neuhusius, die hem voorts den lof gaf:
Tn veram in imagine viva
Romam Jusie dabas, deque ista doctius unquam
Disseruit nemo, aut plectro graviore loquutus.

Bern. Schotanus bragt aan 's mans onmiskenbare Verdiensten hulde in
eene Oratio funebris, die niet in druk is Verschenen.
C. Ikenii Orat. de illustri Bremensium schola. Brem. 1741, p. 89; Vriemoet, 233 —236 ;
H. W. Eotermund, Lexicon aller Gelelirten, die —• in Breinen, gelebt haben. Brem, 1818, II,
114, 115; E. Neuhusius, 2 6 8 - 2 7 4 , 407.

G e o r g e P a s o r. Van de rampen , die de dertigjarige oorlog
oVer de Paltz bragt, trachten de Friezen ook na den dood van S. Arcerius partij te trekken, door den vermaarden criticus Gruter tot
hoogleeraar in het Grieksch te beroepen. Lubbertus en Saeckma hadden Veel moeite gedaan om het daarheen te leiden. Een tractement
van / 8 0 0 Voldeed den gewezen bibliothecaris van Heidelberg natuurlijk niet; de onderhandelingen met hem zijn ook niet geslaagd i).
tae, literarum et antiquitatis studia penitus aspernantes; a quibus tarnen nisi discipliria juris praesidium caperet, eam regno suo expelli, omnique honore atque appnratu spoliari necesse esset. Oral. in exequiis Bern. Schotani, p. 19.
i) S. R. 7 Nov. 1623. Brieven van Lubbertus aan Saeckma, Coll. v. Br. no.
31, 46—49- Gruler verlangde, behalve eene toereikende bezoldiging, jaarlijks een
plaitstnim vini, eene aedknla met een tuintje, waarin ten minste' ee'ne slang regtuit
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Eerst in 1626 verkreeg men in Pasor een ander slagtoffer van den
dertigjarigen oorlog, tot opvolger van Arcerius.
Hij was een Nassauer, den 1 Aug. 1570 te Ellar geboren. Aan een
naburigen predikant had hij zijne eerste opleiding te danken; vervolgens
bezocht hij de school te Lahren en het gymnasium te Herboni. In 1591
ter laatstgenoemde plaats student geworden, vertrok Pasor in't volgend
jaar naar Zwitserland, waar hij zich o. a. te Lausanne en Genève bekwaamde , tot 1594, het jaar van zijne terugkomst. Aan 't gymnasium
te Nassau-Siegen Voltooide hij zijne studiën. Hij werd hier de paedagoog van de gebroeders Johann Ernst, Johann en Adolf Van Nassau,
Johann Wilhelm Von Wied en Hendrik Van Solms; eene zware taak ,
die hij in 1597 gaarne Verwisselde met een leerstoel aan het paedagogium
te Siegen. In 1607 nam hij, na al eens bedankt te hebben voor het beroep tot Fransch predikant te Wetzlar, den leerstoel voor het Hebreeuwsch
en Grieksch te Herborn aan. Gedurende een tijdperk van 19 jaren
maakte hij, in de kracht zijns levens, zich hier zeer verdienstelijk,
zóó door zijn onderwijs, als door zijne geschriften. Zijn lijkredenaar handelt daarover uitvoerig*).
In 1598 was hij in 't huwelijk getreden met Apollonia Hendsch, de
dochter Van een burgemeester Van Herborn. Zij ontviel hem in 1614,
met vier dochters, tengevolge Van eene besmettelijke ziekte, die zij van
eene buurvrouw had binnengehaald. Hunne zonen, Matthias en Johannes
Jacobus, die misschien afwezig waren, bleven gespaard. Een jaar daarna
hertrouwde hij met Magdalena Ursinus, de weduwe van Phil. Sengel,
te Dillenburg.
Zwaar getroffen als hij werd door de ellenden des oorlogs, was hem
de benoeming tot hoogleeraar te Franeker hoogst welkom. Den 17 üctober 1626 kwam hij, na eene gevaarvolle reis, in de Friesche academiestad aan; den 8 Nov. aanvaardde hij reeds zijn ambt, met eene Orat.
de literarum Graecarum dignitate atque usu.
Aan 's mans groote kunde paarde zich een wezenlijk vroom gemoed.
Binnen kort verwierf hij dan ook de onverdeelde achting der ambtgezou kunnen liggen. Vgl. Delprat, Brieven van Friesche en andere geleerden (Kron.
Histor. Gen. XI, 1855), die dit putte uit een brief van 1619, welk jaartal ongetwijfeld 1623 of 1624 zal moeten zijn.
i) Succincta Arithmetices praecepta Herb. 1602; Lexicon Graeco-Lat. in N.T.
waarvan versch. uitgaven. Aan de 3e uitg., Herb. 1626, zijn toegevoegd Etyma nominum propriorum et analysis Hebr. Syr. et Latinormn vocabulorum N. '1 — Orat. in
biturn Io. Piscatoris. Herb. 1625.

Dl. II.
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nooten, die hem zelfs den 25 Maart 1630 met algemeene stemmen tot
L. A. M. bevorderden.
Had het hem in zijn vaderland niet aan beproevingen ontbroken,
tegen het Friesche klimaat was het gestel zijner levensgezellin niet
bestand. Nog vóór de volvoering van haar plan om in Duitschland
herstel te zoeken, bezweek zij in 1631.
Omtrent Pasor's onderwijs is ons gebleken, dat hij in 1629 met zijne
leerlingen Demosthenes' Olynth. I, en Theocritus behandelde x ), in 1631
den Ilias van Homerus; het Enchiridion Epicteti, benevens den Brief
aan de Ephesen. Dat de grondtekst des N. T. tot het aanleeren van 't
Grieksch gebezigd werd , was immers ook aan onze academiën algemeen in zwang, zelfs tot in onze eeuw.
Te bevreemden behoeft het ons dus niet, dat Pasor op naam van een bij
hem inwonend leerling een Diatribe de Ebraismis Novi Foederis schreef.
Amama beoordeelde dit stukje niet gunstig. Aucta est illa disputatio
multis exemplis et plurimis paradoxis ; qualia inter caetera illa sunt:
Linguam Graecam non esse derivatam ex Ebraea; Hebraismum esse idiotismum linguae S., s. locutionem solis Ebraeis propriam. Quod ad primum,
si illud verum est, tune oportet in spongiam incumbere Cadmum GraecoPhoenicem D. Matth. Martinij, et vanum fuisse hactenus ipsius D. Pasoris laborem, quo in publicis lectionib. Graecas voces ad origines
suas, Ebr. vid. et Chaldaicas revocare conatus est.
Van zijne werkzaamheden te Franeker getuigen voorts zijne langen
tijd zeer gewaardeerde geschriften: Collegium Hesiodeum, sive G-raeca
Hesiodi Garmina, c. versione, indice et vocum difjicil. gramm. analysi. A
1632; gevolgd door een Manuale Graecarum vocum N. T., cui ace. Index
anomalorum et difficiliorum vocabulorum, item Tract. de Graecis N. T.
accentibus. L. B. 1640, en Syllabus Gr. Lat. omnium N. T. vocum — cu
adjecta est Idea — de septem N. T. dialectis. A. 1648. Deze uitgaven
zijti niet de eersten. Het Mammie — bestemd ten gebruike op Lat. scholen— schijnt, naar de dagteekening der voorrede te oordeelen, in 1633,
de Syllabus reeds in 1632 te zijn verschenen 2). Zijne Grammatica Graeca

i) Futura hyeme divinitus restitutus praelegam Olynthicam primam, et quia hactenus nunquam Doricum authorem audiverunt, constilui Theocrituin explicare. Goll.
v. Br. no. 188.
2) Pasor schreef 19 Oct. 1633 aan Saeckma: Meditationes meaesunt p'.ane Grammaticae, post pietatis studium, quod in legendis Gibliis pono. Edideram ante semestre spatium de Dialectis N. T. libelluiiî, et in epilogo rogaveram, ne quis me
ineonsulto ederet, et timen quidam cdidit. Correxeram et auxeram vel mille in
locis. Goll. v. Br. no. 185.
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N. T. zag, door de zorg van zijn zoon Matthias, in 1655 te Groningen
het licht. Daar verscheen ook in 1663 van hem een Alpliabetum poetarum Graecorum.
Aan eene langdurige koorts, gepaard met de gevolgen van een ongelukkigen val, overleed de Verdienstelijke hoogleeraar den 10December
1637. Zijn graf is in de academiekerk.
B. Fullenius, Oratio funehis in oHtum Georgii Pasor , Fran. 1638, stond ons niet ten
dienste. Vriemoet, 2 1 7 - 2 4 6 ; Glasius, I I I , 7 3 ; K. Neuhnsius, 6 3 , 134, 167, 411;
Ejusdem Ej>. fam. C III, 125, 173, 219, 233. Zijn grafschrift Blancardi Paneg 80; Coll.
Monum. 446, 447.

M e i n a r d u s S c h o t a n u s . Men zuimde niet met ernstige pogingen om den leerstoel Van Lubbertus door een uitstekend geleerde
te vervullen. Hendrik Alting, gewezen hoogleeraar aan het Collegium
Sapientiae te Heidelberg, Was den rampspoedigen Frederik V naar ons
vaderland gevolgd, ten einde diens zoontje op te leiden. Op hem Viel
aanstonds de keuze, maar zijn Vorst wenschte hem niet te laten gaan.
Eene herhaalde benoeming liep even vruchteloos af, hoewel Amama nog
naar den Haag was gezonden om de Friesche afgevaardigden ter S. Gr.
in den arm te nemen, ten einde Altings ontslag bij den Keurvorst te
bewerken *). Of de onderhandelingen zoo lang geduurd hebben, dan
of er intusschen nog een ander benoemd is, Weten wij niet. Genoeg,
in 1626 viel de Vacante leerstoel ten deel aan M. Schotanus, predikant
te Britsum, een zoon van Franeker's eersten hoogleeraar in de regten,
een broeder dus Van prof. Bern. Schotanus.
Hij Was zeer aanbevolen door Amama, die het hoogst wensehelijk
achtte, dat naast MaccoVius en Amesius, twee buitenlanders, iemand
kwam , die de Nederlandsche taal verstond , ten einde de studenten
in het preeken te kunnen oefenen. De onbekendheid met onze taal
stond den overigens voortreffelijken Amesius in den Weg — schreef
Amama — om zelf sprekende te kunnen voorgaan in taal en uitspraak
en in het maken van beschaafde gestes. Bogerman, die ook zeer in
aanmerking diende te komen, Was z. i. reeds al te zeer naar het ligchaam verzwakt2).
Schotanus had den 13 Oct. 1593 het levenslicht gezien. Het geduld
i) Miss. v. Alting --/22 Mei 1625 (Dossier: Brieven van Partic. no. -2.) R. G.
26 Aug. 1625. Missives van Alting aan Amama en den R. M. in Arch. Gabbema ,
Pak N. Afd. A.
2) v. d, Tuuk, a.iv. 252 253.
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eener begaafde en liefdevolle moeder had hem het stamelen afgeleerd;
aan de Latijnsche school ter zijner geboorteplaats was hij onderwezen
in de oude talen; van een Theol. Cand. had hij de beginselen van 't
Hebreeuwsch geleerd. Onder gunstige verwachtingen werd hij den 7
Mei 1612 onder de academieburgers aldaar opgenomen.
Ter eigene oefening gaf hij al spoedig aan medestudenten onderwijs
in het Hebreeuwsch, terwijl hij zich tevens op cle wijsbegeerte toelegde,
ten blijke waarvan zijne Disput, de anima kan strekken : materia inter physicas theologis utilissima - - zegt Voetius. Zich zoodoende hebbende voorbereid tot de theologische studiën , werd hij vervolgens een
leerling van Lubbertus, Maccovius en Drusius.
In Sixt. Amama en Conr. Hieronymus (later predikant te Morrha) vond
hij voortreffelijke kennissen. Met den eersten beoefende hij het Oostersch,
met den tweede de practische Godgeleerdheid.
Daar Lubbertus en Maccovius niet op den besten Voet met elkander
stonden, dacht Schotanus voorzichtig te handelen, als hij zich bij geen
van beiden bepaald aansloot. Hij werd daarom verdacht gemaakt,
alsof hij tot de Arminiaansche rigting zou neigen; ten onrechte, want
bij het examen tot de fl. D., 't welk hij den 7 Nov. 1616 voordeFran.
Classis aflegde, vond de onderteekening der Formulieren bij hem geen
bezwaar.
Weldra verkreeg de gemeente Britsum hem tot leeraar. Aan deze
standplaats moet hij wel zeer gehecht zijn geweest. Getuigen daarvan
zijn ons de meer dan twintig beroepingen, die hij afwees. Met Doetje Schotanus , eene zuster der vrouw van zijn broeder Bernardus, begaf hij
zich hier in den echt. Zij ontviel hem reeds ruim vier jaren later.
Bij de aanvaarding van het professoraat hield hij eene rede de dignitate Ministri, welk onderwerp in het naauwste verband stond met een
deel zijner roeping, — het onderwijs in de practische godgeleerdheid ").
In 1628 behandelde hij o. a. den Epheser brief, in 1629 Hosea en den
brief aan de Philippensen 2), in 1630 o. a. Joel, in 1631 uitgezochte bijbelstoffen en 't Evangelie van Markus.

i) In co polissimum, de consiüo Curatorum , occupanda erat ipsius professio,
ut studiosis Theologiae turn praeleetionibus textnalibus et praclicis, tuin concionibus
paihcticis in templo Academieo babendis ad genuinam theologiae ac pietalis praxin praelueeret. Voetius, aan wien wij dit ontleenen, voegde hij er hij, dat er sedert 1619,
naa.' hem voorstond, van meer dan eene zijde op was aangedrongen om de theoloyia practica aan onze vaderiandsclie hoogescholen ex professo te doen behandelen.
2
) Hieraan is zijne Analysis et Comm. in Ep. 1'auli ad Philippcnses, Fran.1637,
den oorsprong verschuldigd.
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Om de 14 dagen trad hij in de groote kerk als academieprediker op.
Daar heeft hij den eersten brief van Petrus in leerredenen verklaard ]),
waarmede een paar jaren waren gemoeid. Ten behoeve vooral van de
Hongaarsche studenten, predikte hij bovendien wekelijks nog tweemaal
in het Latijn, in de academiekerk. Zijne leerlingen moesten het gehoorde
te huis in schrift brengen en vervolgens den hoogleeraar ter hand stellen. Op deze wijze oefende hij hen. Wat nog niemand vóór hem te
Franeker gedaan had — hij memoriseerde zijne preken en sprak dus
van den kansel uit het geheugen. Zonder eenig dictamen, doceerde
hij ook Voor de Vuist, 't Kostte hem echter moeite om de studenten
aan zijne methode te gewennen. Semper sibi dietaiï Volunt; nullam
habeo concionem ordinariam Vel extra ordinem, quam non semper a me
petunt, — schreef hij. Gaarne gaf hij de belangstellenden dan aan
zijn huis de gelegenheid om een en ander in de pen te nemen. Aan
collegien, waarop de leerlingen ondervraagd werden (collegia examinatoria), liet hij het niet ontbreken.
Van zijn onmiskenbaren ijver mogt deze hoogleeraar de voldoening
smaken, dat het aantal studenten dagelijks toenam. Onder zijne
leerlingen telde hij Vele Hongaren, die hem zeer aanhingen en met
zooveel vrucht werkten, dat sommigen van hen bekwaam genoeg waren
om dadelijk een leerstoel te beklimmen. Als academieprediker had hij
eveneens een grooten naloop. En geen wonder. Hij bezat eene welluidende , aangename, buigzame, gevulde stem. In hetgeen hij voordroeg paarde zich helderheid aan degelijkheid; in de wijze van Voordragt
eenvoud aan waardigheid ; met één woord, hij was een talentvol
spreker 2).
Vijand van alle dogmatisch en ambtelijk geharrewar, kon hij, bij
zijne practische rigting, weinig sympathie gevoelen voor den scholastieken Maccovius. Gelukkig vond hij in Amama, Amesius, Pasor, Hach-

i) Conciones in Ep. primam Petri Fran. 1637.
) Is hoc festo bis in templo majori concionatus est, tanto hominum concursu,
quantum nullus incola unquam vidit. Addo ego, quod palmarium est, tanta efficacia
et tCovoia ut etiam durissimis lacrimas extorserit. Dit schreef Amama over hem
aan Saeckma, 27 Dec. 1626. Arch. Gabbema. Pak N, Afd. A.
2

Hiermede stemt overeen het:
Te toties miror, quoties pia vota precesque,
Et non fucatas tollis ad astra manus.
R. NEUHUSIUS.
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ting en Reifenberg geestverwanten, die elkander steunden in de loffelijke pogingen om den boozen geest onder de studenten te verdrijven,
en studiegeest te doen herleven, met vermijding van theologische twisten. Niemand kon den dood van Amama en Hachting, niemand het herhaaldelijk dreigend en eindelijk aanstaand Vertrek van Amesius dus
dieper treffen, dan onzen Schotanus. Niemand peilde beter dan hij de
wonden, die der academie daardoor zouden worden geslagen.
Ziende dat hij in Vereeniging met Amesius nuttiger kon zijn door het
vormen van bekwame en goedgezinde Evangeliedienaars, wees hij in
1630 het beroep naar den Bosch af, daarentegen nam hij in November
1632 het predikambt in Frieslands hoofdstad aan. Dat Amesius spoedig
ging vertrekken, was hem sindts lang geen geheim meer. Wij meenen
zelfs te mogen aannemen , dat deze omstandigheid van grooten invloed
is geweest op zijn besluit om den katheder te verlaten *).
Door een zamenloop van omstandigheden (zie D. I, 42) werd de Theol.
faculteit, na beider vertrek, in werkelijkheid bijna alleen door Maccovius
vertegenwoordigd. Menaldum , Schotanus' opvolger, was kort na zijne
komst in 1633 overleden. Bogerman, in 1633 tot opvolger van Menaldum benoemd, kwam nog niet. Vruchteloos was in de plaats van Amesius
(R. G. 22 Aug. 1634) Joh. Combachius, destijds predikant te Felsberg, beroepen op /1000 tractement en/500 voor transportkosten. Door dit alles was
de faculteit ten laatste — zooals Gedep. Staten het uitdrukten — «stille
staende tot merckelijcke verachteringe van de studerende jeucht aldaer."
Intusschen bleek hoe Schotanus' gezondheid leed onder eene ijverige
pligtsbetrachting te Leeuwarden, zoodat hij daarin „onbeswaerlijckniet
langer ende sal connen continueren." Zulks leidde tot het besluit (R.
G. 13 Jan. 1636) om hem den katheder wederom aan te bieden. Schotanus gal' aan deze roepstem gaarne gehoor, en volgde nu Amesius op.
Den 29 Julij was — zoo schreef hij — zijne gezondheid er nog weinig
op verbeterd; niettemin had hij een collegie geopend over de preekmethoden.
Niet lang zou de verdienstelijke man in Friesland werkzaam zijn, want
den 6 April 1637 werd hij beroepen2) aan de nieuwe hoogeschool
te Utrecht, op een tractement van ƒ 1600. Op deze aannemelijke voori) Hetgeen hier van zijn onderwijs en zijne verhouding tot de andere professoren is medegedeeld, is geput uit zijne hoogst belangrijke correspondentie met Saeckma
in 30 brieven. Col!, v. Br. no. 97—126.
2) Niet 30 April 1636, zooals prof. Heringa opgeeft in de Ann. Traj. 18-%5 p.
135, en de daaruit onverbeterd overgedrukte Series Proff. gui in Acad. Rheno-Trajectina publice docuerunl. Traj. -/Rh. 1861.
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waarden volgde hij zijn broeder Bernard naar de hoofdstad van het
Sticht. Met eene Oratio de verbo Lei aanvaardde hij daar zijne taak
den 30 November. Gijsbertus Voetius en hij hadden gezamenlijk ééne
predikantplaats te Vervullen. Het was ter voldoening aan deze roeping,
dat Schotanus, trots weer en wind, ondanks zijne verzwakte gezondheid,
in en buiten de stad ijverig huisbezoek deed en buiten de Weertpoort
geregeld predikte en catechiseerde. Daarvan smaakte hij de voldoening
«een menigte van 't pausdom te bekeeren tot de ware gereformeerde
religie" i).
Twee , drie, soms vier collegien had hij dagelijks te geven, over
Hebreeuwsche taalkunde, theoretische en practische theologie.
In 1640 kwam gelukkig een derde hoogleeraar, de Maets, den drukken arbeid van Voetius en Schotanus, in innige onderlinge harmonie,
verligten.
Behalve eenige Disputationes de Theólogia, de Beligione, de secessione
áb ecclesia Bomana,
gaf hij te Utrecht uit Systema concionum,
quibus
Boctrina Christiana, praxis fidei et verae religionis traditur. Traj. 1640 2 ).

Aan eene verhandeling over den tweeden Brief van Petrus had hij de
laatste hand nog niet gelegd, toen de dood hem den 6 April 1644 tot
een hooger leven opriep. Het woord Gods héb ik naar mijn geweten gepredikt ; ik héb de menschen niet gevreesd; m e t deze woorden op de l i p -

pen gaf hij den geest 3 ).
Zijne tweede vrouw, Mensje Winters, aan wie hij zich in 1639 had
verbonden, overleefde hem, met zijne eenige dochter uit den eersten echt.
Gisb. Voetii Oratio funeiris in oiitum D. Mein. Schotani Tiltraj. (16 44), waar achter
Epicedia van A. M. à Schurman, Ant. Aemilius (Grieksch), L. Nyendalius, Bern. Pandelartius , Is, Gi'uterns en R. Neuhusius ; Burman , 347, 348; Vricmoet , 246-25~i; Paquot, I,
573; Glasius, III, 303, Friesche Volks-almanak, 18)1, 5—10; R. Neuhusias, 59, 75,135,
163, 407; Ejusdem Lpist. fan. C. III. 55, 5S, 100, 124, 135, 208, '222, -31. , 2 9 2 ,
37.S, 416; dementia Winters, tweede vrouw van prof. M. Schotanus (door Dodt van Flensburg) in v. d. Monde, TijdscJtr. 2 S. 1. 237; Chr. Sepp. a. w. passim.

i) In memorato suburbio , ubi superstitio Romana in ignorantia miserorum hominum thronum suum erexisse videbatur. Voetius, Or. fun. p. 53.
2
) Bij de aanvaarding van het Rectoraat te Franeker in 16.29, hield hij eene
Oratio de prophetia; in 1631, zonder bepaalde aanleiding, eene Orat. depraestantia
Euangelii. Of zij in druk is verschenen, weten wij niet.
-) Hoe gaarne men hem naar Franeker had zien terugkeeren, bleek den 18 Mei
1612, toen eene commissie uit den magistraat werd afgevaardigd om bij Gen1. Staten
te solliciteren, »dat in plaets van domino Foccone Johannis, dominus Meynardus
Schotanus ons tot een leraer academiae en tot een professor theologiae moge geworden."
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B e r n a r d u s F u l l e n i u s was een zoon van Bern. Fullenius, predikant te Leeuwarden, en Atje Abbema. Zijn vader schijnt een bekwaam
man te zijn geweest, vermits men hem in 1634 onder de revisoren
der Bijbelvertaling aantreft. Liefde Voor de beoefening der Oostersche
taaistudie zal de zoon dus waarschijnlijk Van den Vader hebben geërfd.
Den 28 Mei 1621 is hij te Franeker ingeschreven als Zing. Phil. et
Theol. Stud. Op de Hebreeuwsche taal en de mathematische wetenschappen heeft hij zich onder Amama en Metius toegelegd. Hem is
de eer te beurt gevallen den 18 Dec. 1629 door de Gedep. Staten benoemd te worden om de plaats van Amama in te nemen, als Ling. Oriënt.
Professor, op eene jaarwedde Van / 600.
Mein. Schotanus schreef over zijne intrede : Fullenii oratio ut et Vox
expectatione melius placuerunt, nam distincté satis pronunciabat, sed
ten era est, et Vitium linguae evitabat sedulo i). Hieruit valt dus af
te leiden, dat hij eene zwakke stem had en moeijelijk sprak.
Van zijn onderwijs is ons alleen gebleken, dat hij aanving met de
behandeling der Psalmen en daarmede in 1631 voortging. Wijders verklaarde hij zijne Tábulae in Grammaticam Hebraeam, die dus, ofschoon
aan Vriemoet onbekend gebleven, waarschijnlijk gedrukt waren. Jo.
Zrusii Comm. ad libr. Coheleth Salomonis, en ad librum Jobi heeft hij
met eene Praefatio in de Biblia Critica doen opnemen.
Na Metius' dood werd hij den 28 Mei 1636 tot hoogleeraar in de wiskunde en Jo. Coccejus in zijne plaats tot hoogleeraar in de Oostersche
talen aangesteld.
Gegevens ter waardeering van Fullenius als wiskundige zijn ons niet
voorgekomen. Wel hebben wij vernomen, dat hij reeds landmeters en
ingenieurs vormde, aan wie na een formeel examen een academisch
diploma werd uitgereikt2). Of dit ten tijde van Metius ook al in zwang
was , durven wij niet Verzekeren.
Tweemaal is hij Rector geweest (1640,16513), herhaaldelijk ouderling
der Hervormde gemeente, en als zoodanig afgevaardigde naar de provinciale Synoden, in 1650 te Bolsward en in 1656 te Sneek gehouden.
Zijne echtvriendin Æbel Hinckema van Hinckenborch was eene dochi) Coll. v. Br. no. 105. Deze brief is gedagtcekend III ld. Jan. 1630, hetwelk
bepaald eene vergissing is voor III ld. Febr., want Fullenius is in Februarij geïntroduceerd. Schotanus dankt in denzelfden brief voor het hem opgedragen bibliolhecariaat, 't welk geschiedde bij G. R. 22 Jan. 1630.
2) Diar. I , 30, 4.6, 71 , 73 sqq.
s) Bij deze gelegenheid wijdde Andr. Petri aan hem ten Latijnsch en de student
II. Sehregardus een Grieksch lofdicht, beide gedrukt te Franeker 1651 , en op het
stedelijk archief aldaar bewaard. Reg. no. 1010.
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ter van Hendrik Hinckema v. H., predikant te Berlicum, later teBritsum, en Sytske Harinxma van Donia, beide van aanzienlijken huize.
Uit hun huwelijk, den 5 Dec. 1632 te Britsum voltrokken, werden
drie zoons geboren, van welke de jongste met roem op den leerstoel
zijns vaders heeft gestaan, en ééne dochter, Frouk genaamd, die de
echtgenoote werd van den beroemden Balth. Bekker.
Fullenius overleed den 27 Januarij 1657, in den ouderdom van 55
jaren. Zijn geboortejaar zal dus 1602 moeten zijn. Æbel overleefde
hem tot den 21 Dec. 1670.
Prof. Verhel huldigde zijne verdiensten in eene lijkoratie, die in
het Register van Acad. Bissert. en Oratien betreffende de gesch. des Vaderlands , Leiden 1866, als gedrukt staat vermeld, maar evenmin mij
als Vriemoet onder de oogen kwam.
In het vertrouwen, dat het beeld van onzen hoogleeraar daarin overeenkomstig de waarheid zal zijn geschetst, laten wy hier eenige dichtregelen van Rein. Neuhusius volgen :
Clarissimo Doctissimoqne Viro
D. BERNHARDO FULLENIO,
Sanctae Linguae Professori.
Fullenius, Frisii deeus immortale Lycei ,
Virtuti & Musis nocte dieque vacat.
Nee jnngi sociâ melins cum Pallade Virtus ,Aut potuit priscâ cum probitate Fides.
Cum mundi ad fragiles multi grassantur honores,
Et cumulant vitae practereunti-. opes,
Fullenius pulchrâ Virtutiim dote superbus
Pieridum solâ possit in arte deens
Nee curat titulos , quos vanum vulgus honorat,
Dcliciasque sibi degener orbis habst,
Vnius in Christi meritis vult dives haberi,
Qui semel amissas reddidit nnus opes,
Hoc sua solatur mortalis taedia vitae :
O quoties dixi! Gens omni ex parte beata,
Quae sub pace viget talibus aucta Viris.

Prof. Ekama zeide, in zijne bekende Oratio de Frisia ingeniorummafhematicorum imprimis fertiîi, p. 23, Van onzen Fullenius : Matliematicorurn princeps et tanquam scholae Frisiacae conditor fuit.
Vriemoet, 254—256, Add. 6; Paqnot, II, 308; Glasins, I , 479; R. Neuhusius, 168,
411 ; Ejusdem JEpist. fam. C. III. 81, 89, 181, 184, 282, 503, 530- 534; C. IV, V.
15, 50, 295; Memoriae admodum reverendi ac elariss. dornini S. Fullenii
professoris
longe celeberrimi. Fran. 1657; zijn grafschrift, Blancardi Faneg. 86; Coll, Monum. 431.
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Dan i e l D a m m i u s (van Dam). Maccovius deed nog al moeite
om met het onderwijs in de logica belast te worden, tot dat de voor
Hachting te benoemen opvolger opgetreden zou zijn. Hiermede dacht
hij zich aan te bevelen voor eene duurzame tractementsverhooging
van ƒ100. Met de bekrompen omstandigheden van zijn ambtgenoot bewogen , meende Mein. Schotanus dien wensch te kunnen ondersteunen,
door er op te wijzen, dat Maccovius voldoende kennis Van dat Vak
bezat, ja gewoon was daarin dagelijks te onderwijzen. Ongewoon was
het niet, dat een Theol. professor collegie hield over de logica, want
TJrsinus en Piscator waren daarmede ook belast geweest, schreef hij.
Voor het professoraat beval hij, mede namens Pasor, herhaaldelijk
en met nadruk den Duitschen geleerde Jo. Combachius aan, in de
overtuiging, dat de philosophische faculteit door dezen een grooten naam
zou krijgen en zoodoende tot bloei komen. Andere professoren hielden
de oogen gevestigd op drie Magistri aan de Franeker academie, onder
welke een niet met name Vermelde Pruis bijzonder uitmuntte in scherpzinnigheid en welsprekendheid. Zij gaven het denkbeeld aan de hand
om alle drie gedurende een zekeren tijd collegien te laten geven, onder het Vooruitzigt, dat de katheder ten deel zou Vallen aan hem,
die het best voldeed. In Engeland ging men ook wel op die wijze
te werk.
Uit Leiden werd een Engelschman aanbevolen, namelijk Dr. Reignerus,
die al meer dan tien jaren zich aan de philosophie had gewijd *).
De eene aanbeveling zoowel als de andere scheen af te stuiten op
het vaste plan om een Fries te benoemen. Onder de sollicitanten was
ook Chr. Schotanus, predikant te Cornjum , dien wij later als hoogleeraar in andere vakken zullen ontmoeten, maar een andere Fries kwam
dadelijk meer in aanmerking, en wel de predikant te Nieuwland, bij
Sneek, Daniel Van Dam. Zoolang Mein. Schotanus nog de hoop voedde,
dat Combachius kans zou hebben, stelde hij van Dam wat op den achtergrond , door aan Saeckma mede te deelen, dat deze leerling van
Maccovius boven velen in der tijd den lof verworven had, van in
de wijze van Voordragt zijn leermeester het meest nabij te komen (quod
maxime ad praeceptoris sui in docendo actcpyvuav accederet).
Ziende , dat de benoeming Van Combachius toch niet zou slagen,
i) Leidae est Magister Reignerus nomine Anglus, qui per decem annos et ultra
rinlosophiae operam dedit, ft summo cum profectu, ut magni ibi sit nominis et
eommendetur a viris doctis. IJle etiam nobis a D. D. Amesio'commendatus est his
diebus. Schotanus schreef dit den 30 Nov. 1630.
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beval hij van Dam minder dubbelzinnig aan als iemand, die in de logica ervaren, bovendien zeer ijverig was en veel goeds tot stand zou
kunnen brengen. Lingua est promptus , suavis, affabilis, factus magis quam multi nostrum ad huius seculi mores, et hoc agendi modo
studiosis non ingratus erit — zoo vervolgde hij>).
Van Dam was dus geen stijf, afgemeten , maar veeleer een maatschappelijk man.
Hoe gaarne Schotanus en velen met hem ook iemand wenschten, die
reeds een naam gemaakt had — van Dam werd den 1 Julij 1631 benoemd op een tractement van ƒ700, en aanvaardde zijn ambt in Augustus van dat jaar.
Hij was in 1594 geboren te Witmarsum, tijdens zijn vader daar
predikant was, en den 15 Mei 1613 te Franeker geimmatriculeerd als
Philos. et Theol. Stud. In geen dezer vakken verwierf hij de laurea
doctoralis, maar wel in de regten; aan welke academie bleek ons
echter niet Men ontmoet hem eerst weder in 1625 , terwijl hij, als
beroepen predikant'ter zijner geboorteplaats, op verzoek der gemeente
namens den Senaat wordt geëxamineerd door Amama en Amesius.
Voor eene Friesche classis scheen hij vroeger dus geen proponentsexamen gedaan te hebben. Van Wltmarsuin was hij in 1628 naar
Nieuwland vertrokken.
De waardigheid van Magister artium werd hem honoris causa verleend
nog vóór het einde der maand, waarin hij als hoogleeraar in de logica
was opgetreden.
Bijna acht jaren heeft hij te Franeker dien post bekleed. Van zijn
onderwijs weten wij niets te zeggen. Zijne Discursuum logicarum disputationes XX, Fran. 1634, 1635, zijn ons alleen bij name bekend geworden.
Hij vertrok in 1639 naar Leiden, waar hij tot onderregent Van het
Staten-Collegie was aangesteld. Kort voor zijn sterfdag, welke den 12
Julij 1641 inviel, was hij door de Curatoren derLeidschehoogeschool
tot Prof. philosophiae benoemd. Wel is het dus bewezen, dat aan
zijne kunde niet te twijfelen viel.
Ook de naam zijner weduwe en het aantal hunner kinderen bleven
ons onbekend.
Yriemaet, 2 5 7 - 2 5 9 ; Paquot , I I , 130; Glasins, I , 331, 33.'.

!) Correspondentie van Schotanus met Saedana.
119, 120, 121 , 125.
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M a r t i n u s W i j b i n g a , een Harlinger van geboorte, is den 13
Mei 1611 te Franeker ingeschreven als Ling. et jurîs studiosus, Tim.
Faber en Paulus Buis waren zijne leermeesters bij de beoefening der
regtswetenschappen. Onder den laatste disputeerde hij de jure belli,
ejus gcneribus et justis causis, welke disputatie de achtste is in het
Illustr. Disqiiisüionum polükarum liber, door Buis in 1613 uitgegeven.
Den 21 Junij 1613 werd hij, op 22-jarigen leeftijd, een burger der
Leidsche hoogeschool. Onder leiding van prof. Bronckhorst nam hij in
1614 druk deel aan diens dispuut-collegien. Hier zal hij wel tot I. U.
D. bevorderd zijn.
Den 10 Julij 1616 onder de advocaten s'Hofs Van Friesland opgenomen , Vestigde Wijbinga zich in zijne geboortestad, waar hij ook
rector Van de Latijnsche school is geweest i) totdat hem den 17 Maart
1632 het hoogleeraarsambt in de regten aan Franeker's academie opgedragen werd. Bern. Schotanus was in de plaats van Reifenberg tot
Juris prof. prim. bevorderd, zoodat Wijbinga hem weder opvolgde, op
eene jaarwedde van ƒ700. Aan de Leidsche academie schijnt hij een
zeer goeden naam te hebben achtergelaten, want Bronckhorst had hem
reeds aanbevolen in de plaats van Bouricius, toen deze griffier bij het
Hof werd.
Hoewel hij door geschriften of anderzins geen naam heeft gemaakt,
mag men uit de daadzaak, dat zijn tractement, toen hij zulks Verzocht
had, tot f 1OOO is verhoogd (S. B. 6 April 1639), afleiden , dat men
over zijn onderwijs niet ontevreden was. Rein. Neuhusius prees hem
ook in de volgende verzen:
Magne Vir, HUNNIADAE magni sub nominis umbra
Ingenium laudat pagina cuncta tuum.
Munera suut nobis à tantis grata Magistris ,
Neve aliqua cupiam dote placere magis.
Instinianeos hic promis Vatibus imbres,
Flumine <jui pleno pectora nostra rigant,
Sic, Vir Gare , tuis studiis gratoque labori
Debeo , quod tribuis Tu quoqne ; et HüNNIADAFj.

Verklaren kunnen wij het daarentegen niet, waarom hij, die ouder
hoogleeraar was, in 1638 en 1642 bij de verkiezing van een Rector telkens tegenover Pynacker werd gepasseerd. De eerste maal kon het
argument gelden, dat Pynacker Prof. prim. was; voor de tweede maal
i) Den 25 April 1623 is hij nogmaals te Leiden ingeschreven, als Juris Dr., met
welk doel bleek ons niet.
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niet. En toen hem die waardigheid eindelijk in 1646 te beurt zou vallen , overleed hij kort na de benoeming, den 18 Mei.
In 1617, terwijl hij nog advocaat was te Harlingen, wenschte hij een
huwelijk aan te gaan met de dertienjarige Trijntje Haijes (Vriemoet
noemt haar Catharina Heeres) aldaar, waarin hare bloedverwanten
toestemden. Haar gewezen voogd Frans Jacobs de Vries wilde dit huwelijk stuiten , waartoe hij bevoegd meende te zijn, op grond, dat hem
als zoodanig stilzwijgend de curatele over haar toekwam, tot dat zij
den 25-jarigen leeftijd zou hebben bereikt.
In strijd met zijne Vroegere jurisprudentie, besliste het Hof in het
hier over gevoerde proces ten voordeele van Wijbinga, verstaande dat
de Vries, na het eindigen der Voogdij, uitdrukkelijk als curator bevestigd had moeten zijn ! ),
Dientengevolge is Wijbinga in 1619 met Trijntje Haijes in het huwelijk getreden. Of zij hem overleefde of niet, durven wij niet beslissen.
Vriemoet, 260—262; en MS. aantt. daarop van E. M. van Burmania; Paquot, III, 603
E. Neuhusius . 86 ; Gab. de Wal, ann. 228 - 231,

S i b r a n d u s M e n a l d u m , de opvolger van Mein. Schotanus,
stond tijdens zijne aanstelling tot Theol. Prof. als predikant te Wijnaldum. Waarschijnlijk was hij een Franeker van geboorte, althans heeft
hij zijne opleiding aan de Latijnsche school aldaar, met ondersteuning
van den Lande, genoten.
Den 7 Nov. 1621, werd hij , onder overlegging van een testimonium
zijns rectors, als student ingeschreven. Lubbertus, Maccovius en Amesius moeten dus zijne leermeesters zijn geweest. Men treft hem dan
ook in Maccovii Collegium Theologkwm aan onder de disputanten.
Voor de classis van Franeker legde hij den 30 Aug. 1626 het proponentsexamen af; eerst twee jaren later daarna schijnt hij Wijnaldum
tot standplaats te hebben gekregen.
Na het vertrek van Schotanus naar Leeuwarden , zag hij zich den
12 Jan. 1633 door Gedep. Staten in diens plaats benoemd.
Slechts een half jaar na zijn optreden rukte de dood hem weg, op
29 Junij deszelfden jaars.
Geschriften heeft hij niet in 't licht gegeven. In zijn academietijd
sprak hij bij het tweede huwelijk van prof. Hachting zijne beste wenschen uit in een Latijnsch vers.
!)

Iluber, Ausp. Dom. 592 sqq.
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Rein. Neuhusius roemde den vroeg ontslapen hoogleeraar in een lijkzang, als:
celebrem Virtute Menaldum
Praeclarum Ingenii dexteritate Virum.
Vriemoet, 263, 3 6 1 ; R. Neuhusius, 183 ; Ejusdem Epist.fam.C.

I I I , 84

J o h a n n e s B o g e r m a n . Twintig jaren waren er bijna verloopen,
sedert de Leeuwarders geweigerd hadden hunnen Bogerman aan de
Franeker academie aftestaan. Groote gebeurtenissen hadden in dien
tijd Staat en Kerk beroerd, gebeurtenissen en omstandigheden, waaraan
de naam van Bogerman onafscheidelijk blijft verbonden.
Vermoeid in den kamp Voor de vestiging der vaderlandsche kerk op
Calvinistische grondslagen, zou een rustig ambteloos leven den ook
ligchamelijk lijdenden strijder nog in den avond zijns levens niet zijn
beschoren. Na den dood van Menaldum werd hij (R. G. 9 Aug. 1633)
nogmaals tot hoogleeraar te Franeker benoemd. Eene jaarwedde Van
/1000 werd hem aanvankelijk toegezegd. De Curator Seb. Pruissen,
tevens griffier der Staten, ontving in last om met aanwending „van
alle mogelijke devoiren", Bogerman over te halen tot het aannemen deiprofessie. Eene Verhooging der hem toegedachte jaarwedde met ƒ100,
en de rang van Prof. primarius volgden bij nader besluit Van den 10 Oct. d.v.
Be ongezochte roeping af te slaan was na rijpe overweging voor hem
een gewetensbezwaar geworden, weshalve hij aannam haar op te volgen , mits het vereischte ontslag door de Leeuwarder gemeente verleend zou worden. In het begin des volgenden jaars stonden magistraat en kerkeraad de aanvraag toe. Nogthans zou er een drietal
jaren voorbijgaan, eer Bogerman den katheder beklom.
Laten wij eerst in korte trekken zijn levensloop schetsen. Geleidelijk
blijken dan de redenen, die zijne komst vertraagden.
Zijn Vader, vroeger Hervormingsgezind leeraar te Kollum, had in
de eerste tijden des SO-jarigen oorlogs zijne standplaats moeten verlaten , en te Jennelt, in Oostfriesland, het predikambt weder opgevat.
Van daar vertrok hij in 1575 naar Oplewert. Onze Joh. Bogerman
werd in 1576 of 1577 hier geboren. Te Bolsward, werwaarts zijn
vader in 1580 vertrokken was, ontving hij aan de Latijnsche school
zijne opleiding. Orinus en Fungerus waren de leermeesters, wier degelijk onderwijs hij op lateren leeftijd nog dankbaar waardeerde. Den
23 Mei 1592 werd hij te Franeker Art. Phil. et Theol. Stud. Naau-
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welijks behoeft herinnerd te worden, dat Joh. Arcerius Theod., Lollius
Adama, Drusius, Lubbertus, Lydius en Nerdenus de hoogleeraren
waren, wier lessen hij zal hebben bijgewoond. Van den Lande ontving
hij geldelijke ondersteuning (alumnus). Eene Gratulatio de liberatione
patriae ac restituta pace, ad — D. D. Ord. Frisiae Belegatos, Fran. 1594,
was zijne eerste pennevrucht. De reductie van Groningen lokte die uit.
Vervolgens bezocht hij buitenlandsche academiën, en wel eerst de
Heidelbergsche, waaraan hij den 19 Aug. 1595 is ingeschreven. Destijds leeraarden daar David Pareus, de opvolger en geestverwant van
Ursinus, Petrus Calaminus, Joh. Kimedoncius en Dan. Tossanus. Onder
den laatste verdedigde Bogerman Theses de Bacchanalibus et de jejunio
quadragesimali, tegen Bellarminus gerigt.
Nu kwam Genève aan de beurt. In Mei 1597 hiergeimmatriculeercl,
hoorde hij nog den grijzen Beza, den waardigen vertegenwoordiger van
den geest Van Calvijn. Onder leiding van Ant. Tayus verdedigde hij
Theses de praedestinatione et mediis ei subordinatis. De academiereis
voortzettende bezocht hij nog Zurich, Lausanne, Oxford en Cambridge.
Overal kwam hij met mannen van grooten naam in aanraking, zoodat
het hem aan eene degelijke opleiding en goede ontwikkeling niet heeft
ontbroken.
In den herfst van 1599 trad hij op als predikant te Sneek. Hier deed
hij zich kennen als een fel bestrijder der volgelingen van Menno. Zijn
ambtgenoot Geldorp stond hem daarin trouw ter zijde. Beza's verhandeling over het straffen der ketters gingen zij zelfs vertalen, doch
hunne bemoeijingen bleven tamelijk onvruchtbaar J).
Men verhief zich te Sneek ten minste luide tegen het doel onzer
)redikanten, om een plakkaat der Staten van Friesland, van 1598,
vaarbij der Mennonieten-bijeenkomsten verboden werden , maar dat
;eene straf bedreigde, te doen aanvullen met zulke strafbepalingen, als
iet Groninger plakkaat van 1601 bevatte, en dus den magistraat tot
en werktuig van Bogerman en Geldorp te verlagen.
Deze oppositie werd namelijk gevoerd in een paar vlugschriften, van
'elke het eerste getiteld is : Fen Ghristalynen Bril, voor den E. Magis•aet der Stadt Sneelc in Vrieslandt; Waer door sy aenschouioen mogken
',t schoone voornemen haerder Predicanten, soo sy de hooghe Overheyt nae
Kr wil mochten ghebruycken. G-hcdrucJct int Jaer ons Heercn 1602. De
i) Vriemoet vermeldt ook, als te Sneek door hem nitgegeven in 1602: Trooatief aan eene. Weduive over het afsterven hares Mans; met Tertullianus en Cyprivus Tractaten van de Lij ds aamheid.
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anonyme schrijver zegt daarin: «Maer ghy mijn Heeren sult weten dat
u Predikanten den brant soo hooch aengesteecken hebben, datse haer
boven alle huysen ende Kercken laet sien, soo datter nu anders gheen
middel is, dan openbaerlijck, over laster overal, u Dienaren af te malen na 't leven soo sy inder daet zijn , sonder de vrome Ghereformeerden daer in te ghedencken, want sy (so den Apostel Judas seyt) haer
eyghen schande als wilde baren der zee uytgeschuymt hebben.
Veel der Gherelbrmeerden hebben noyt gelooven connen datter sulcke
bitterlinghen onder haer voorganghers schuylden, meynende dat de
groote Sivylheyt der Magistraten, door haer Herders quam, dan 't vat
heeft nu uytghegheven tgeen daer in Was, twelck menich met verwondering leest, ende om ter sake te comen om u met woorden niet
te verveelen, hebt ghij mijn Heeren wel oyt (een) Inquisiteur bitterder bevonden als hem Theodori Beza in dit Boeck vande Ketterdwanck bethoont, welcke U Predicanten als een juweel ende costel. gesteente
Vercoren hebben, om door 't oversetten ons Nederlanders gemeen te
maken"? En dan wordt aan Geldorp en Bogerman ten slotte toegezongen:
Blijft met Appellis by uwen Leeste
Een Bisschops ampt is 't sweert des Gbeeste,
Daer sy de Ketters mede verslaen.
De Magistraet moet minst en meeste
Beschermen of straffen in dees foreeste
Nae 't gheen hij uytwendich heeft ghedacn.

Het andere geschrift, dat tot titel heeft: Spieghel Ecclesiastes V. a
Til; — Jaco 1. c. 22; —Jaco. 4, b 11; —1 Joannis 3 b 11 i). Ghedruckt int Jaer ons Heeren, M. VJC. III., geeft een gesprek tusschen
drie personen, over hetzelfde onderwerp, naar aanleiding Van het eerstVermelde boekske.
Toen Enkhuizen onzen Bogerman in 1602 tot herder verlangde, kostte
het vrij wat moeite, eer Gedep. Staten hunnen voormaligen alumnus lieten gaan, en dit dan nog alleen bij provisie, zonder ontslag.
Welwillendheiden achting waren in die Noordhollandsche gemeente ruimschoots zijn deel; ja, in weerwil dat er wekelijks gedurende den winter niet
minder dan negenmaal gepredikt werd, mogt hij zich altoos verheugen
over een gehoor zoo groot, dat het zelf den trage zou opwekken, —
zoo betuigde hij zelf. Hoe ongaarne ook, Enkhuizen moest haren
!) De aangehaalde teksten volgen steeds voluit op dien titel. Beide werkjes zijn
sedert kort op de Prov. Friesche Bibl. voorhanden.
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gevierden leeraar spoedig aan Leeuwarden afstaan. Omstreeks het midden van 1604 kwam hij in Frieslands hoofdstad. Aan ziin ijver tegen
Loijola's zendelingen, die in zijne nabijheid ook al verloren terrein
zochten te heroveren, herinnert zijn Spiegel der Jesuyten ofte Catechismus van der Jesuyten secte ende leere. Leeuw. 1608, een werk van Pasquier, dat hij uit het Fransch heeft vertaald.
Met Sibr. Lubbertus zag hij zich in 1607 door Gedep. Staten aangewezen tot afgevaardigde naar den conventus praeparatorius. Naar
hunne instructie moesten zij zich verklaren tegen de herziening der
Belijdenisschriften; zonder welke opdragt beide zich trouwens ook wel
als tegenstanders Van Arminius en Uijtenbogaert zouden hebben onderscheiden i).
Voortaan bewoog onze Leeuwarder predikant, aan de zijde van Lubbertus, zich altoos ijverig in den strijd tegen Arminius en diens opvolger Vorstius. In verscheidene polemische geschriften door de Leeuwarder
predikanten tegen den armen Vorstius en zijne vermeende gevoelens
gerigt, had hij de hand; op de Ordmum Hollandiae ac Westfrisiae Pietas van Hugo de Groot (zie boven, blz. 32) gaf hij zijne kanteekeningen in het licht. Leov. 16142). Dat hij in Friesland zeer gezien was,
bewijst wel het voorzitterschap der prov. Synode, hem herhaaldelijk
te beurt gevallen (1605, 1610, 1615). In 1613 zou hij reeds hoogleeraar
te Franeker zijn geworden, wanneer zijn ontslag niet ware geweigerd.
Om de Vromen te sterken tegen de aanvechtingen des vleesches, der
wereld en des Satans, schreef hij eene Praxis verae poenitenüae, s. meditationes in historiam lapsus Daviâis. Herbornae 1616; waarschijnlijk eene
Vertaling Van zijn kanselwerk3).
Terwijl inmiddels de beide partijen zich in de vaderlandsche kerk meer
en meer vijandig tegenover elkander schaarden, en Holland's Staten eene
Nationale Synode tegenwerkten, ontmoet men Bogerman in 1615 en 1616
telkens te Amsterdam op de bijeenkomsten van Calvinistische leeraars, die
de belangen hunner partij, inzonderheid de middelen ter bijeenroeping eener Synode, bij de hand namen.
r) Bogerman gaf een verslag van het verhandelde in deze bijeenkomst aan Conr.
Vorstius, den 26 Junij 1607, in een belangrijken brief, die door Dr. v. d. Tuuk
niet is ter sprake gebragt. Praest virr. Epist. Gil. Vgl. hierbij den brief van Lubbertus aan Oldenbarneveldt, aldaar CXX.
-) Hiertegen is gerigt Casparis Barlæi Bogermannus tXc/^ófitvoi sive examen
EpiHolœ dedicatoriœ , quam suis ad PIETATEM lllust. Ord. Hollandiae ac Westfrisiœ notis praefïxit Joh. Bogermannus, Eechsiastes Leovardiensis. L. B. 1615.
s) Vgl. hierover Dr. Ottema, Beschr. van een aeld&aam voorkomend werkje van
Joh. Bogerman, in De Vrije Fries, II, 215—220.

Dl. II.
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Nadat Prins Maurits openlijk partij had gekozen, en daarom de scheuring
niet kon uitblijven, ontving Bogerman de uitnoodiging om gedurende
eenige weken te 's Hage preekbeurten waar te nemen. Van Gedep.
Staten de noodige vergunning Verkregen hebbende (R. 10 April 1618),
heeft hij daaraan gevolg gegeven, en aan de zijde van den Prins zijne
partij groote diensten bewezen. Het besluit tot bijeenroeping der hooge
Kerkvergadering werd genomen tijdens zijn verblijf in de Hofstad. Hij
zag zich Voor Friesland naar de Dordsche Synode afgevaardigd; de
keuze tot voorzitter viel op hem. Zonder hier in bijzonderheden
te treden over de wijze , waarop hij (ligchamelijk zeer lijdende aan de
steen) die gewis hoogst eervolle, maar niet minder moeijelijke taak
heeft volbragt; hoe hij onnoemelijke drukten te boven kwam, zij het —
met verwijzing naar de resultaten van 't meest onpartijdig onderzoek
van Dr. van der Tuuk — genoeg er op te wijzen, dat de beschouwingen
daarover hemelsbreed verschillen, al naar het standpunt der schrijvers.
Na afloop der Synode bleef hij aanvankelijk in den Haag, en verder
te Utrecht, om de regtzinnige kerk te helpen regelen. Utrecht, den
Haag en Amsterdam verlangden in 1619 en 1620 om strijd, dat de
uitnemende dienaar haar mogt worden afgestaan. Leeuwarden bleef
echter dooi' voor eiken aandrang, zelfs van de meest invloedrijke zijde.
Hoe Bogerman later, wegens zijne zwakke gezondheid te 's Hage opgehouden , Prins Maurits in de laatste ure bijstond, welke troostgronden
des geloofs hij den Vorst gaf, de gemoedsstemming, waaronder zij
werden ontvangen, dit alles heeft de leeraar zelf—voor beiden willen
wij hopen naar waarheid — beschreven inLTet christelych overlijden van
den Prince Mauritius van Nassau. Leid. 1625.
Toen eindelijk een aanvang zou worden gemaakt met de Bijbelvertaling , waartoe op de Dordsche Synode besloten was, bleek de noodzakelijkheid , dat de gekozen vertalers, waaronder Bogerman, van hunne
ambten tijdelijk werden ontheven, ten einde zij onverdeeld en gemeenschappelijk zich daaraan zouden kunnen wijden, ter plaatse waar eene
bibliotheek was. Het billijk verzoek der S. G., van vele zijden ondersteund , kon nu door Leeuwarden niet worden geweigerd. Haar dienaar
vertrok mitsdien in Nov. 1625 naar Leiden, om de vertaling voor te
bereiden. Aan deze omvangrijke taak heeft Bogerman met oordeel en
zelfstandigheid gewerkt. De overzetting des O. T. is grootendeels Van
zijne hand. Uit den aard der zaak Vorderde deze arbeid, waarbij nog
de revisie, het drukken en corrigeren gevoegd moeten worden, veel
tijd. Alles was nog niet ten einde gebragt, toen Bogerman, die zich
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nog steeds te Leiden bevond, in 1633, let wel! «gebeneficieert" werd
tot Prof. Theol. te Franeker.
Dacht men misschien der academie een grooten dienst te bewijzen ,
door aan haar den man te Verbinden, wiens naam alom vermaard was
geworden, van de andere zijde beschouwd was het veel gewaagd dáár
iemand nog te roepen, die vermoeid moest zijn naar den geest, onbetwistbaar zwak was van gezondheid, en op gevorderde jaren. Nog kwam
er bij, dat Bogerman zoo aanstonds niet kon komen. Tegen alle verwachting hield zijne taak hem nog drie jaren te Leiden op , iets wat
dubbel te betreuren was, nu ook Menaldum's leerstoel zoo spoedig
weer vacant was geworden en op het berigt Van Amesius, dat hij niet
terugkwam, spoedig de mare van diens overlijden Volgde. Eenigzins
werd in het gebrek aan Theol. professoren Voorzien door Joh. Cluto,
van wiens werkzaamheid wij Vroeger (I, 335) reeds hebben gesproken.
Daar na herhaalde aanmaningen de overkomst van Bogerman toch
telkens weer moest verschoven worden, riep men ten laatste (13 Jan.
1636) Schotanus van Leeuwarden terug, omdat hij, wegens redenen
van gezondheid, zijn herderlijk ambt toch niet naar eisch kon vervullen.
't Scheen wel, dat men het hoofd geheel verloren had.
In den zomer van 1636 treffen wij eindelijk Bogerman ook te Franeker aan, hoewel hij eerst den 7 December de inaugurele oratie hield
de sálutari usu judiciorum Bei. Deze rede bevatte alleen de inleiding
van het onderwerp, dat hij naar aanleiding van Jes. 26 vs. 9 (Wanneer uwe gerigtcn op de aarde zyn, zoo leeren de inwoners der wereld geregtigheid), vervolgens in zeven academische oratien behandelde x).
In de voorafspraak verzocht hij , dat de hoorders rekening mogten
houden met zijn gezondheidstoestand, vermits hij door eene ongesteldheid , die reeds 16 jaren had geduurd, uitgeput, en door het werk
der Bijbelvertaling vermoeid was. Hij zou zich dan ook in dien nieuwen werkkring niet begeven hebben, wanneer de Overheid hem niet
had vergund slechts zoo veel of zoo weinig te doen , als zijn zwak gestel
zou toelaten.
Nog vóór het einde dier maand reikten zijne ambtgenooten hem honoris causa de laurea doctoralis over. Bij de eerste aftreding viel hem
1 Junij 1637 ook het rectoraat — een zeer gezochte eerepost — ten deel.
Maar den 18 Aug. d. v. was zijne ongesteldheid dermate verergerd,
dat hij zijne brieven al door een ander moest laten schrijven; en
i) Uitgegeven als Tract. theol. de sálutari usu judiciorum Dei, orationibus aliquot
absolutus.' Fran. 1637.
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naauwelijks was de groote vacantie geëindigd, toen de academie den
rouw aannam over zijn verscheiden.
Hij was den 11 Sept. 1637 bezweken, 61 jaren oud. In den korten
tijd, hem daartoe gegund, heeft hij der hoogeschool geene belangrijke
diensten kunnen bewijzen. Zijne weduwe, Grietje Piers, bij wie hij
geene kinderen naliet, huldigde hem in het grafschrift als een welsprekend kerk red en aar, zeer geleerd theoloog en verstandig man, hoogst
verdienstelijk jegens Kerk en Staat, bij 's Lands Vaderen mitsdien
zeer bemind, en een onovertroffen echtvriend.
Vriemoet, 2 6 5 - 2 8 8 ; Paquot, I I , 24—20; Glasius, I , 1 2 2 - 1 2 8 ; \V. Eekhofl', Bijzonderheden uit het leven van Joh. Sogerman (N. Fr. Folksalm. 1862 . 75); zijn grafschrift
Blancardi Paneg. 87. Herzog, in voce; J. Fungerus (ed. 1607), 44; Edo Neuhnsius ,
528—530, 5 3 7 - 5 4 3 , 546; R. Neuhusius, 58, 134, 162; Ejusdem Epist. fam. C. III, 179,
258, 5 2 8 - 5 3 0 , 5 3 7 , 539, 542. 546; II. Neuhusius, 373. 's Mans leven en werken zijn
het volledigst behandeld in de voortreffelijke monographie: Joh. Bogerman, door H. Edema
van der Tunk, Gron. 186S.

C o r n e l i u s P i j n a c k e r woonde ambteloos te Meppel, toen in
de plaats van Bern. Schotanus een Juris Prof. prim. gezocht werd. Na
zich bij den Curator Saeckma daarvoor ernstig te hebben aanbevolen,
had hij het geluk zijn wensch te zien vervuld. Een tractement van
ƒ1000 werd zijn deel (S. B. 28 Mei 1636). Eerst den 5 December
daarna volgde zijne installatie, met die van vijf andere collega's.
Pijnacker was bijna een zeventiger, die op eene lange en eervolle
loopbaan kon wijzen. Aan het dorp Pijnaker bij Delft, waar hij den
6 Julij 1570 was geboren uit het huwelijk van Adam van Kerkhoffe
en Johanna van Polanen, ontleende hij zijnen naam. Van zijn zevende
jaar af ging hij in Delft ter schole. Aan de Leidsche academie beoefende hij aanvankelijk de theologie. Onder Car. Gallus verdedigde hij
er Theses de Antichristo, den 6 April 1591. Te Heidelberg, waar hij
den 28 Sept. deszelfden jaars geimmatriculeerd is, zette hij deze studie
voort. Op het punt om naar Genève te gaan, verbond hij zich aan
Elbertus van Palland, een aanzienlijk student uit het Kleefsche, als
medgezel op eene reis door Italië, Sicilië, Pannonie, Moravie, Bohème
en Duitschland; op diens slot te Selhm nam hij het besluit de regtsstudie op te vatten. Daarom op nieuw de Leidsche academie bezoekende,
nam hij o. a. druk deel aan de dispuut-collegien onder van Beyma en
Bronckhorst. Den 24 en 25 Maart 1597 deed hij het kandidaatsexamen ;
den 6 Mei daarna hield hij pro gradu eene Disputatio de jurepirando;
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tien dagen later Volgde zijne publieke promotie, bij welke gelegenheid
door hem eene Oratio de vera felicitate, door zijn promotor Bronckhorst
eene rede de jurisprucïentiae laudibus gehouden is. Op de meest eervolle
wijze eindigde hij mitsdien de academie-loopbaan. Er bestonden ook
redenen voor hem om zich te haasten. Zijn leermeester Van Beyma
was in 1596 naar Franeker vertrokken. De pogingen om een buitenlandsch jurist van naam te bekomen waren niet geslaagd, waarop de
Leidsche Curatoren zich hebben „laten verluyden, dat, ingeval eenige
jonge of andere geleerde mannen hem souden willen laten amploijeren
totte Professio InsUtuüonum ende daarop proeve Van heur geleerdheid
ende bequaamheid van deselven met eenige publique Lesse doen wilde,
in apparentie was, dat deselve tot Voors. Professio zoude worden gepromoveert." Corn. Swanenburgh en Corn. Pijnacker verwierven zich
door het bedoelde onderwijs elk een aanhang onder de studenten; beide zagen zich door de juridische faculteit allergunstigst aanbevolen,
zoodat zij den 9 Nov. 1597 tot buitengewone hoogleeraars zijn aangesteld en de professie der Instituten aan hen gezamenlijk is opgedragen *).
Na den dood Van Corn. Grotius en G. Tuning werden zij beide in 1611
tot ordinarii bevorderd.
Pijnacker vertrok in 1614 naar de nieuwe hoogeschool te Groningen.
In Suzanna Blois van Treslong, eene dochter van den beroemden admiraal der geuzen, vond hij eene echtvriendin. Of hij haar huwde te
Leiden , dan wel te Groningen, daarover verschillen de berigten.
Een Index in Andr. Fachinaei Corpus Controversiarum gaf hij in het
licht (Gron. 1619). Tot de uitgave van zijne commentaren op verscheidene titels van de Pandecten en van zijne talrijke adviezen 2) was hij
niet te bewegen. Terwijl hij met bijval in Gruno's veste leeraarde,
droegen de S. G. hem den 4 April 1622 eene diplomatieke zending op
naar de Beij's van Tunis en Algiers. In strijd met gesloten tractaten
onthielden de Barbarijnen zich niet van zeeroof op Nederlandsche koopvaarders. Die van Algiers hadden in dertien maanden tijds meer dan
143, die van Tunis 10 of 12 onzer schepen genomen en van de bemanning velen in slavernij gehouden. Met deze roofstaten op een goeden
voet te staan, was na het eindigen van't twaalfjarig Bestand voor ons van
belang. Wegens zijne ervaring in het Italiaansch en het Arabisch, achtten s' Lands Vaderen den Groningschen hoogleeraar zeer geschikt om
i) Suringar, De vroegste geseh. van het ontleedkundig onderwijs te Leiden,
blz. 20 van de overdrukken,
-) Een tweetal adviesen" vindt men op het Gron. archief, 1619, no. 14, 15.
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die zaak tot eene goede oplossing te brengen. Zijne reis derwaarts en de goede afioop zijner taak zijn elders uitvoerig geboekt.
Alleen zij hier nog vermeld, dat Jac. Golius, later hoogleeraar te Leiden , de togt mede maakte, en dat Pijnacker den 21 Maart 1623 te
's Hage terug was. Toen de Barbarijnen daarna al spoedig stof tot klagen
gaven over het visiteren onzer schepen, om te vernemen of die ook waren inhielden toebehoorende aan natiën, met hen niet bevriend, is
Pijnacker wederom derwaarts afgevaardigd. Eene bevredigende verklaring, den 30 Januarij 1626 verteekend, was het gunstig resultaat zijner
tweede ambassade. Zij had daarentegen Voor hem ook eene schaduwzijde , want «wederom in 't Landt komende — zegt Aitzema — heeft veel
wederweerdigheydt gehad in syne Rekeningen, Declaratie ende Rapport.
Hij hadde oock verscheyde slaven Verlost, daerVan hij niet wierdt betaelt; bevindende de waerheydt van het ghemeen segghen: dat men
sich moet wachten voor Koopmanschap, en datter niet ondanckbaerder
is als een mensch. Ende terwijl hij alhier gingh, zijn saken solliciterende , soo versuijmde hij sijne professie tot Groeningen."
Dit laatste is misschien minder juist. Hij schijnt het professoraat
vroeger al te hebben nedergelegd, zoodat men Ant. Matthaeus, die in
1625 optrad, als zijn opvolger hebbe te beschouwen.
Na deze tweede zending vestigde Pijnacker zich te Meppel, in welk
jaar, is onzeker *). Voor eene geschiedenis van Drenthe verzamelde
hij hier bouwstoffen , die , jammer genoeg, verloren zijn gegaan. Twee
verdienstelijke kaarten van dat gewest, door hem bewerkt, herinneren
aan 's mans verblijf aldaar2).
De tweede kaart, van 1634, bevat ook Westerwolde. Voor het cartograferen dezer landstreek heeft hij zich waarschijnlijk eenigen tijd
in die buurt opgehouden. Hierin zal men de aanleiding hebben te
zoeken, waarom de regeering van Groningen in 1635 zich van zijn
beleid bediende, om Feico Kloek over te halen zijn aandeel in de
Pekeler veenen voor ƒ 50.000 te verkoopen3).
Zoo als boven is opgemerkt, solliciteerde hij om het Franeker professoraat. Nam etsi ad alias professiones impellar , rationes habeo —
schreef hij — quur vestrae Academiae potius me addicam, quae quidem
momentosae sunt, et non recensebo nunc, ne longiore meo sermone
x
) Wat in de Effuj. et Yitaê. gezegd wordt: Tribus ferme lusiris in exotica et
barbarica negolia impensis, redit in patriam, — is niet te rijmen met de geschiedkundige berigten bij Aitzema , en dus o. i. geheel onjuist.
-) Zie over deze kaarten Bodel Nyenhuis, iri Drentsche Volksalm. 1851
117-121.
») de Rhoer, in de Verh. van Pro Exc. IV. 2« , 250.
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in publica commoda peccem'). Misschien was de finantieele quaestie,
Waarop Aitzema doelt, tusschen hem en de regeering nog onafgedaan.
Aan den avond zijns levens heeft hij nog negen jaren met eere te
Franeker gestaan. Tweemaal (1638 en 1642) bekleedde hij in dien tijd
het rectoraat; ja, de zeventigjarige grijsaard begaf zich in 1641 in een
tweeden echt met Sybilla Boterpot, Van Vianen.
Evenals zijn voorganger Schotanus, zal hij de Instituten hebben behandeld. Zijne Primordiorum juris Justinianei Demultia, Fran. 1640, geven
dit ook aan de hand.
Zijn sterfdag Was de 12 Januarij 1645. Prof. Wissenbach hield op
hem de lijkoratie, die niet in het licht schijnt te zijn gegeven.
Effigies et vitae Profess. Academiae Groningae et Omlandiae. Gron. 1654, 63,64; Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, Gron. 1864, Bijl. I (Onze Levenschetsen der Eoogleerareu,
blz. 9); Vriemoet, 228—292; II. Neuhusius, 1 1 4 - 1 1 6 , 237. Over zijne zendingen naar
Algiers en Tunis handelen uitvoerig Aitzema, Salcen van Staet en Oorlogh, folio uitg, I ,
135 - 1 5 0 , 5IS, 519; Arend, van Hees en Brill, Algem. Gesch. des Vaderlands, I I I , 3e,
7 2 4 - 7 3 0 ; Rapport vant gebesoigneerde tot Tunis en Algiers, in de jaren 1622 en 1623;
ia de Berigten van het Bistor. Gen. te Utrecht, VII, 279 en volg.

P i e r W i n s e m i u s , de Volle broeder van prof. Menelaus Winsemius, ten jare 1586 in Frieslands hoofdstad geboren, genoot aanvankelijk
het onderwijs zijns vaders, vervolgens werden aan de Latijnsche school
Joach. Petri Pijnappel ende rector Fungerus zijne leermeesters. Naar zijn
leeftijd reeds ver gevorderd in de Latijnsche taal- en dichtkunde, kwam
hij op 16jarigen ouderdom aan de Franeker academie, in wier album
hij den 13 April 1602 is ingeschreven als Ling. et Jur. Cand. (sic !).
De vlijtige leerling van Arcerius, Adama en de Veno oogstte vooral op
de dispuutcollegien van den laatste een buitengewonen lof. Verder
niet het regt, maar de geneeskunde beoefenende, disputeerde hij onder
Clingbijl de igne eïementari; in 1606 waren Decades duae controversiarum
medicarum 't onderwerp van zijn dispuut (zie boven blz. 78). Weldra
zag hij zich met eene rélegatio in perpetuum gestraft; waarom blijkt niet
uit de Acta. Misschien had hij zich te veel afgegeven met het ontgroenen,
waartegen de professoren en Overheid in die dagen ernstig te velde trokken. Sedert 30 Nov. 1606 zette hij daarom te Leiden zijne studiën
voort, doch spoedig telde Themis hem onder hare volgelingen, en wel
aan verscheidene buitenlandsche hoogescholen, zooals te Helmstadt,

i)

Coll. v. Br. no. 259.
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Erfurt en Jena. Op deze academiereis mogt hij zich verheugen over
het aanknoopen van vriendschappelijke betrekkingen met Dom. Arumaeus
en Foppe van Aitzema. Ook bezocht hij Zweden.
Den 2 Maart 1611 werd in de Senaatsvergadering te Franeker een brief
van hem gelezen, houdende 't verzoek om aldaar te mogen promoveeren.
Zijne relegatie stond daaraan in den weg, zoodat eene afwijzende beschikking volgde '). Niet lang hierna, den 21 April 1611, verwierf hij
op eene Disput, pubï. de testamentis de laurea doctoralis te Caen.
Teruggekeerd vestigde hij zich als advocaat in zijne geboortestad.
Spoedig zeide hij echter het stadsleven en tevens de praktijk vaarwel,
om zich ten platten lande 2) geheel aan de studiën te wijden.
De Exsequiae litterarum ad Hugonem Grotium, Giessae 1615, en Ausonii Popmae lïber de ordine et usu judicieorum, Leov. 1617, waren de
eerste werken , die hij uitgaf.
Waarschijnlijk verzamelde hij gelijktijdig reeds bouwstoffen voor eene
geschiedenis van zijn gewest, zoodat daarin eene aanbeveling werd gevonden om hem den 5 Dec. 1616 tot Historieschrijver van Friesland te benoemen.
Voorts werd bepaald, dat Winsemius »de Vriesche Historije sal continueren daer Furmerius heeft gelaten, soo cort ende claer als enichsins
mogelijcken sal wesen, mits naer de waerheijt tot meeste eere ende
dienste van 't Landt, met afweringe Van 't gene tot disreputatie ende
nadeel Van dien van emant soude mogen geschreven wesen", enz.
Van de Annáles Frisici zijns voorgangers Furmerius deed hij dan
weldra het laatste gedeelte, de Trias tertia, het licht zien (1617).
Begaafd met een groot talent als redenaar, beklom hij gaarne het
spreekgestoelte, om belangrijke toestanden en gebeurtenissen of groote
persoonlijkheden en vrienden voor een belangstellend gehoor te behandelen.
Uit liefde voor de vrijheid des vaderlands liet hij alzoo, in eene Be
statu Vnitarum Provinciarum Oratio, Leov. 1618, zijne waarschuwende
stem hooren tegen de inwendige twisten en Verdeeldheden, die gedurende het Bestand onze republiek schokten en de onafhankelijkheid in
gevaar dreigden te brengen. Vervolgens wijdde hij zich aan een onderzoek van het regt van den Vorst Van Spanje op de Nederlanden (Jus
Regum Hispaniae in provincias Belgicas. Fran. 1621, gelijktijdig Vertaald
i) A. et D. B. 2.
-) Uit brieven van. hem in Arch. Gabbema, pak N. is ons gebleken, dat hij zich
toen te Tzummarum ophield.
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onder den titel: Verhael van het recht des Coninks van Eispanien op de
Nederlanden).
Als vereerder van de helden Van ons Vorstenhuis wijdde hij eene funebris parentatio aan Prins Maurits (Yita, res gestae, et mors Ilhtstr.
Principis Mavritii. Fran. 1625) en een heldendicht aan den Stadhouder
Ernst Casimir (Panegyricvs Anni cio ioc xxix ad Iîlustrem é Inclytum
Ernestvm Casimirvm Nassovium Frisice Prœfectvm, Leov. 1630, 29 pag.
fol), en mede aan Prins Frederik Hendrik (Expeditio focderatœ Belgicœ
duçtu lil. Principis Frederici Henrici — in quâ de Ernesti Casimiri Nassovü, —
in Castris ad Buremundam excessu. Fran. 1632, 47 pag. fol.).
In 1633 vloeide een uitvoerige heldenzang uit zijne pen ter vereering
van den grooten Koning van Zweden (Panegyricus ad Screnissimum invictissimvmqve Gvstavvm II, Suecorum, Gotthorum & Vandalorum Begem.
Amstel. 1632. 66 pag. fol. Item L. B. 1637, 12°.), wiens dood hij in het
volgende jaar tot het onderwerp eener redevoerig koos {Oratio, Gvstavi
II, Svecorvm, Gotthorvm et Yandalorvm Begis divæ memoriœ consecrata.
Excvsvm in Frisia, Anno. 1633). Na in 1620 den Curator van Feytsma
in eene lijkrede herdacht te hebben (zie boven, blz. 4), hield hij in het
volgende jaar eene Oratio in oUtum Frederici de Vervou. Fran. 1621 *). In
het begin van 1636 herdacht hij op gelijke wijze Hector Bouricius, gelijk
wij reeds weten.
Intusschen heeft -Frieslands Historieschrijver" grootere werken zamengesteld, die zijn naam bij het nageslacht duurzaam hebben doen Voortleven. Wie kent niet zijne lijvige Ghronique ofte Historische geschiedenissen
van Vrieslant, beginnende van den jaere nae des tvereîts scheppinge 3635,
ende hopende tot den jaere — 1 6 3 2 , waar achter eene Beschryvinge van
Vrieslands Grietenyen en steden. Fran. 1622 ?
Na het verschijnen van deze Kronijk vloeiden den schrijver nog zoovele bescheiden toe, betrekkelijk het tijdvak der Spaansche overheersching in Friesland, dat hij daaraan een nieuwen arbeid kon wijden.
De vruchten daarvan waren zijne Historiarum áb excessu Garoli V Caesaris, sive rerum sub Philippo IIper Frisiam gestarum libri II (1555—1572),
LeoV. 1629 ; Libri III et IV (1573—1578) Fran. 1633.
Behalve in de bovenvermelde Panegyrica en in een onnoemelijk aanta
lofverzen en gelegenheidsgedichten bij promotien en sterfgevallen 2), uitte
!) Deze oratie , waarvan een exemplaar in de Bibl. Meermanniana voorhanden
was, is tot heden door het Fr. Gen. vruchteloos gezocht.
2
) B. v. In Disput, inaug — D. Sebast. Copii, Med. Cand. de Schorbuto Carmen.
Cum a Men. Winsemio — M. D. pnbl. renunciaretur. Fran. 1632; de Epicedia op
Metius en Tim. Faber, boven blz. 73 en 83 door ons aangehaald.
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zijn dichterlijke geest zich over den Sirius, caniculae stella, cum notis
quibusdam. Fran. 1628, en in Amores. Fran. 1631. De Amores beslaan
127 blz. (12°), waarin hij in Mincia een ideaalx) Verheerlijkte.
Dat alles had de werkzame man reeds gewrocht, toen hij den 28
Mei 1636 door de Staten werd aangesteld tot Prof. Eloq. et Histor., ter
vervanging Van Rhala, die gewoon hoogleeraar in de regten was geworden. Zijn tractement als historieschrijver, waarvan wij het bedrag niet
weten, werd uit dien hoofde met slechts ƒ200 verhoogd.
Met eene solemneele redevoering (Oratio habita cum — ad ordin. Eistoriarum et eloq. professionem vocatus in Academiam introduceretur. Fr
1637) aanvaardde hij den 7 December 1636 dien leerstoel.
Bijzondere berigten over zijn onderwijs hebben wij niet aangetroffen.
Zijn lijkredenaar, prof. Wijbinga, prees dit in 't algemeen met de
woorden: in qua professione quantus MaKaohijg fuerit, vos Frisii, vos
Belgae, Germani, Sueci, Sarmatae, Ungari, Dani, Norvegi, Galli et
Angli, qui quotidie ad ipsius lectiones publicas agminatim tanquam ad
uberem mercatum confluxistis, testes omni exceptione majores esse
potestis.
Hoe dikwerf heeft hij vervolgens nog wel het academie-spreekgestoelte
beklommen ? Wij kunnen den belangstellende wijzen op zijne De causis
corruptae eloquentiae dissertatio. Fran. 1638 ; op de Oratio in obitum D
Guü. Staeckmans, Dynastae Bugewartii, viri consularis, habita — VII Eid.
Dec. Ao. 1640. Fran. 1640; de Oratio in Excessum Eenrici Nassovii, habita — III Eid. Jan. anno 1641. Fran. 1641 2), en de Oratio pro reparata
aede Acad. Fran. 1643.
Winsemius voltooide voorts de Eistoriarum Lïbri tot het jaar 1581.
Gemagtigd om het geheele werk Vermeerderd en verbeterd uittegeven,
had hij dezen arbeid reeds aangevangen3), toen de dood den onvermoeiden coelibatarius in het 59ste jaar zijns levens op den 2 Nov. 1644
!) Itaque dum caeteri rebus suis intersunt, quibus usuram veri amoris fati foelicitas collocavit, imaginario me pascere contentus lui, ae ut animus formarum contemplator, pulcherrimae imaeinis intuitu, volut idaea Platonica, se exerceret. Zoo
schreef W. in de Epist. Dedic. aan Foppe van Aitzema.
-) Hieraan zijn toegevoegd Clarorum Virorum Epicedia, n.1. van D. Ileinsius,
Theod. Graswinckel, C. Barlaeus, Jo. Forestus, Guil. Grotius, P. à üoma, C. Boyus,
en P. Grotius.
8
) Hij schreef in het begin van Julij 1644 eene dankbetuiging aan Const. Huigens
voor een ex. van diens Momenta Desultoria, aan het slot van welken brief men
leest: ex arce Siardea, in qua bissenis fere annis Historiam Philippieam, quae jam
sub Prado est, elaboravi. Winsemius bewoonde Sjaardamahuis dus al vóór dat hij
hoogleeraar werd. De bedoelde brief is gedrukt voor de Momenta, uitgave van
1655.
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wegrukte. Twee jaren later kwam het, dank zij de zorg van den Curator
LiVius van Scheltema, Van de pers (P. Winsemii Historiarum ai excessu Caroli
V, sive Berum sub Philippo IIper Frisîam gestarum Lïbri septem. Leov. 1646).
Onze historieschrijver is door Paquot, veel erger nog door Möhlmann,
aangevallen over het opdisschen van de fabelen der oude Friesche
historie, zoodat hij met Suffr. Petrus en Furmerius-dem Amte und dein
Geiste nach ein würdiges goldenes Dreiblatt" zou Vormen. En Valt het
niet te ontkennen, dat hij, zonder geniaal het snoeimes der kritiek te
hanteeren, omtrent den ouden tijd gaf, wat hij bij anderen vond, — de
geschiedkundige waarde van die verhalen dikwijls in het midden latende , — men valle hem, van ons gedurende meer dan twee eeuwen
meer opgeklaard standpunt, daarover niet te hard, en Verdenke de
onpartijdigheid niet Van den man, die zoowel de werken Van Ubbo
Emmius als den nieuwen druk van Hamconii Frisia met loi'verzen heeft
begroet. Het grootste gedeelte van zijn arbeid, de uit zuivere bronnen
bewerkte geschiedenis Van den nieuweren tijd , geeft hem ruimschoots
aanspraak op de dankbaarheid Van den nazaat.
Zijne poëtische werken zijn Verschillend beoordeeld. Peerlkamp, die
enkel de Âmores onder de oogen heeft gehad, oordeelde, dat W. daaraan geen tijd en zorg genoeg besteed en zoodoende zich Van woorden
heeft bediend, die geen klassiek dichter in elegien opneemt. Sed
Winsemium meliora vidisse et probasse, imprudentem Vero deteriora
interdum esse secutum arbitror, ideo quod non satis temporis nee curae
operi suo impendit. Nam illi nee recta imitandi ratio, nee sensus elegantiae poëticae desunt.
Winsemius betuigde dan ook aan Aitzema, dat hij ter verpozing Van
zijn drukken geschiedkundigen arbeid „aliquid otii" ontwoekerd en aan
de Amores besteed had, quorum scribendorum jam ante in Germania
consilium coeperam cum apud te in Ducatu Brunsuicensi, post Lorâ
arce in Hercynio saltu agerem.
Morhof zegt: Pier. Winsemius, in Syrio suo, ut in reliquis operibus,
elegans est, nee poëtici genii pareus. Over de Heroica, van welke
hem slechts twee bekend werden, schreef hij: duos, quod memini,
Panegyricos scripsit, in quibus sublimitate Statium, & periodorum formatione Claudianum, imitatur, vel potius excedit; nee enim placet
mihi adeo pendens & contorta periodus, qua utitur, & semper in caesuris periodum finit.
De door ons vermelde dichtkundige werken Van Winsemius zijn in
de bibliotheek Van het Friesch Gen, Voorhanden ? zoo dat yoor deskun-

Wumkes.nl

156
digen de gelegenheid openstaat om daarover een oordeel op Vollediger
grondslagen uit te brengen , dan waartoe Peerlkamp in staat was.
Wij besluiten met de hulde, welke van Kooten onzen hoogleeraar
bragt, tijdens het tweede eeuwfeest van Franekers hoogeschool:
Nee minus Aonidum grato celebrabitur ore ,
Winsemius, patria clarus ab historia;
Quem populis civem monstrat, magnoque Thuano
Frisia se jactat progenuisse parem :
Cui Venus ipsa suos cantanti risit amores
Et blauda argutus verba praeivit amor.
Martini à Wybinga, Laudatio funehris in, honorem et memorian D. Pierii Wînsemii. Leo v.
1645, herdrukt in H. Witten Memoriae philos., Orat. etc. Dcc. V , 79 — 89; Francf. 1679;
Vriemoet, 293—299; Paquot, I I , 2 9 8 - 3 0 1 ; Gab. de Wal, Ann. 172-179 , 440, 441 ;
D. G Morhofii Polyhistor literarius. Lub. 1747, p. 1065, 1070; Hoeufft, Parn. Lat. Belg.
137; Peerlkamp, 320—3'2'".; MöMmami , Kritik der Friesischen Geschicldschreibung. Emd18fi3, S. 84—86,- L. Aetsema, 5 0 , 51 ,• H. Neuhusius, 251—251; R. Nculmsius, 13, 74 ,
107; Ejusdem Epist. fam. C. III. 21, 24, 50, 91, 147.

J o h a n n e s C o c c e j u s . Terwijl de Staten den 28 Mei 1636 gelijktijdig verscheidene vacatures vervulden, sommige professoren naar
eene andere faculteit verplaatsten, en nieuwe leerstoelen oprigtten,
werd Joh. Coccejus, Prof. philol. sacrae te Bremen, benoemd tot opvolger van Fullenius, die van den leerstoel in de Oostersche talen naar
dien in de mathematische wetenschappen overging.
Coccejus hield zich overtuigd, dat hij deze onderscheiding te danken
had aan den invloed van den Curator Saeckma i). En hij zal zich wel
niet vergist hebben, want de faam zijner geleerdheid, toen Franeker
hem nog onder hare studenten telde, kon Saeckma niet voorbij zijn
gegaan.
Bremen was ook de geboortestad van onzen hoogleeraar. Den 30 Julij
1603 (O. S.) had hij daar het levenslicht gezien. De Stads-Secretaris
Timannus Petri en Elisabeth Baken waren zijne ouders, die hem van
kindsbeen af vertrouwd maakten met den inhoud der H. Schriften. Aan
het paedagogium bleek spoedig hoe hij door grooten aanleg zijne mei) Brief aan Saeckma, 27 Julij 1636, Coll. v. Br. no. 263. Den 11 Julij bevorens
had Menel. Winsemius aan Saeckma geschreven: Gratulatur sibi jure merito de cura
vestra tota Academia nostra, quae novos quasi spiritus sumens optima qnaequc sibi
in posterum pollicetur. Nee dubium est, quin juventus — ad fa mam restauratae
Academiae quasi agmine facto undique huc sit advolatura. Coll. v. Br. 154. Saeckma
was dus ongetwijfeld de ziel van het collegie van Curatoren.
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deleerlingen overtrof; inzonderheid openbaarde zich zijne liefde voor
de Grieksche letteren, terwijl hij zich, geholpen door een zijner broeders,
ook in het Hebreeuwsch oefende.
Onder 't oog Van prof. Hanewinckel, vervolgens onder leiding van den
Rector Mart. Martinius, maakte hij aan 't Gymnasium Illustre groote
Vorderingen in de kennis der Semitische talen. In de metaphysica
en physica hoorde hij Gerh. Neufville, in de theologie Martinius en
Crocius onderwijzen. Van zijne groote kennis van 't Grieksch gaf hij
proeven in gesprekken met den geleerden Griekschen monnik Metrophanes Critopolus, en in eene redevoering over den godsdienst der Turken
naar den Koran. Onder leiding van een Israëliet oefende Coccejus zich
ten jare 1625 te Hamburg in de schriften der Rabbijnen.
Weldra rigtte hij zijne schreden naar Franeker, waar hij in Sept.
1626 !) in 't academie-album is ingeschreven. Opgenomen onder het dak
van den hunianen en godvruchtigen Pasor, woonde hij de collegien
van Maccovius, Amesius en ongetwijfeld ook die van Mein. Schotanus
getrouw bij , maar Amama was de hoogleeraar, met wien hij het meest
omging, omdat de studie van het Oostersch, vooral die der Talmudische
boeken, zijn hoofddoel was. Hiervan gaf hij eene door groote geleerden zeer gewaardeerde, proeve in Duo tituli Talmudici, Sanhedrin et
MaccotJi, o. versione et commentario. Amst. 1629. Amama betuigde in die
dagen, in eene correspondentie met Martinius, dat Coccejus, toen
hij aankwam, reeds zulke vorderingen gemaakt had in het Grieksch en
in de Oostersche taaltakken, dat hij daarin met vrucht aan de beroemdste hoogeschool had kunnen onderwijzen en zich een grooten naam maken ; dat de jongeling van Pasor en hem niets meer kon leeren, intedeel hem veel geleerd had. Bekwaam dus om eiken katheder te beklimmen , hetzij in de Oostersche of Grieksche talen, de gewijde
geschiedenis of de theologie, neigde zijn genie zich evenwel het meest
naar 't eerstgenoemde vak.
Te Franeker geraakte Coccejus in een kleinen pennestrijd met Sebast.
Pfochenius , die in een zijdelings tegen hem gerigt Diairibe de linguae
Graecae N. T. puritaie z) beweerde, dat de stijl van het N. T. zuiver
Grieksch is en daarin geene Hebraismi voorkomen, weshalve men dien
niet uit het Hebreeuwsch, veelmin uit de Rabbijnsche geschriften, behoeft op te helderen. Coccejus bestreed deze zienswijze in zijne Strici) Niet in 1629,zooals velen opgeven, tengevolge van eene drukfout bij Vrieraoet, wier verbetering zij onder de serrata" niet opmerkten.
2
) Wij troffen daarvan de Nova Editio aan, uitgeg. te Amst. 1633.
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turae. Kort voor den dood van Amama vertrok de jeugdige geleerde
in 1629, om in het volgende jaar ter zijner geboorteplaats, na 't overlijden van Martinius († 21 Junij 1630), als Prof. phïlol. sacrae op te treden.
Met eene schoone Oratio de phüologia sacra aanvaardde hij dien post op
18 November 1630, het nut der philologische studiën Voor den godgeleerde in een helder licht stellende en de Schriftverklaring aan de hand
der scholastieke philosophie duchtig bestrijdende.
Ons is gebleken, dat hij te Bremen het boek Job en den Prediker
(Colieleth, sive Ecclesiastes Salomonis, Bremae, 1636) heeft behandeld;
en dat zijne collegien over het Griekseh zijn bijgewoond o. a. door Joh.
Fred. Gronovius, Chr. Perizonius, Joh. Dalenius en Joh. Heilersieg,
jongelingen, die later in de geleerde wereld een grooten naam hebben
gemaakt. Terwijl hij te Bremen stond, sloot Coccejus den huwelijksband met Catharina Deichmann, van Munster.
Was het niet te betreuren, dat de Friezen Amama zoo spoedig,
ruim een maand na zijn dood, hadden doen opvolgen door Fullenius,
die als Oriëntalist ongetwijfeld in Goccejus' schaduw niet kon staan, en
dat zij zulks deden, toen de Bremer nog geen leerstoel had?
Zegevierde hierin een onzalig provincialisme, — toen dit wederom
het geval dreigde te worden bij de keuze van Hachting's opvolger,
gelijk het geworden is, schreef Mein. Schotanus, die met Coccejus in
correspondentie stond, aan Saeckma, d.d. 18 Junij 1631: D. Coccejus
petiit, ut Amplitudinem vestram ipsius nomine quam ofïiciosissime salutarem. Illi illic bene est, Jobum philologice explicat. Quanto ille
nostrae Academiae honori fuisset. Faxit Deus ne in Professione Logices idem contingat*).
Saeckma en Coccejus waren dus niet vreemd aan elkander, weshalve wij ons overtuigd houden, dat de scherpziende Curator zijn
invloed zal hebben doen gelden om Fullenius in 1636 te doen vervangen door onzen Coccejus. En Coccejus volgde de roeping op, bemoedigd— zooals hij schreef aan Curatoren—door de wetenschap, dat
volgens synodale besluiten de kennis der bijbeltalen voor toekomstige
Evangeliedienaren in Friesland verpligtend was, en de theologische
professoren hunne leerlingen de heilrijke wijsheid uit zuivere bronnen
leerden putten, liever dan uit geschriften van feilbare menschen, onder fraaije bespiegelingen en ijdel woordenspel2).
i) Coll. v. Br. no, 116.
2)
siquidem vigeant Synodorum decreta, quibus candidati Ministerii ad
fontes verbi Dei deducuntur, sique professores Theologiae ii sint, qui salutarem sapientiam magis e puris (ontibus, quam ex hominum scriptis aut splendidis specula-
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Hoewel zijne overkomst daarvan niet zou afhangen, kwam hem de
bezoldiging wel wat laag Voor, te meer, omdat de verhuizing Vele uitgaven vorderde. In October kwam hij te Franeker aan, en toen schijnt
de tractementszaak naar genoegen te zijn geregeld i). In zijne inaugurele rede sprak hij den 7 December de dono linguarum effuso in Apostolos.
Tot aan de komst van Pasor's opvolger nam hij op verzoek ook
het vacante professoraat in het Grieksch waar (1637—1639), na dit
aanvaard te hebben met eene rede pro commendando linguarum studio.
Spoedig maakte hij ook een naam onder de theologen. Grotius had
in eene Comment. ad loca quaedam N. T., quae de Antichristo agunt
aut agere putantur, Amst. 1640, beweerd dat de betrekkelijke teksten
niet op den Paus , maar op Simon den Magiër en anderen sloegen.
Coccejus schreef eene wederlegging onder den titel De Anti-Christo.
Fran. 1641; tegen Grotius' Explicatio trium locorum N. T. (Eph. 1, Jac.
2, 2 Joh. 3.) in quïbus agitur de fide et opcrïbus, Amst. 1640, stelde de
Franeker hoogleeraar Exercitationes hermeneuticae ds principio Ep. ad
Ephesios. Fran. 1643.
Zoowel in dien theologischen arbeid als in de kennis, waarvan hij
blijken gaf, toen hij eens onvoorbereid geroepen was om de alumni in
tegenwoordigheid der Curatoren te examineren, Vonden de Gedep.
Staten gereede aanleiding om hem (Bes. 6 Dec. 1643) tevens totTheol.
Prof. te benoemen, op een tot ƒ1400 verhoogd inkomen. En den 18
Dec. dv. aanvaardde Coccejus zijn nieuwen werkkring reeds, sprekende
de indole , radicibus et regno falsae typoque vcrae religionis ac ministri
ecclesiae. Weinige weken later (2 Febr. 1644) reikte zijn ambtgenoot
Maccovius, met wien hij, bij Verschil Van rigting , steeds op een goeden Voet bleef, hem de laurea doctoralis over.
tionibns ac inanium verborum conflict.bus hauriendi autores sint juventuti. Miss.
aan Curatoren , 27 Julij 1636. Coll. v. Br. no.266: ook gedrukt en door van der
Flier, p. 52, als Ep. 26 uit Cocceji Opera anecdota aangehaald, 't Oordeel van
Coccejus over de toenmalige Franeker theologische professoren was wel wat optimistisch. Sedert hij er studeerde was Amama immers gestorven en Amesius vertrokken,
juist de twee die op zijne rigting den meesten invloed zullen hebben uitgeoefend. Maccovius was er nog, en Schotanus was kort te voren uit Leeuwarden
teruggekeerd. Daar de eerste een dogmaticus en de laatste geheel praktisch theoloog
was,'kon men niet meer zeggen , dat de bijbelsche godgeleerdheid daar troonde, tijdens
Coccejus' komst.
i) Hoeveel de Curatoren, aan wie dit was overgelaten, hem hebben aangeboden,
weten wij niet. De S. R. 12 Nov. 1636, bepalende dat professoren van buiten de
provincie komende steeds ƒ250 aan vergoeding voor transportkosten zouden genieten,
schijnt hare geboorte verschuldigd te zijn aan de onderhandelingen met Coccejus.
Wij vonden eene S. R- 16 Dec. 1636 aangehaald, waarbij hem /400 tractement toegekend zou zijn.
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Zeven jaren leeraarde hij met het Oostersch ook nog de theologie.
Volgens Vriemoet zouden in dien tijd de brieven aan de Romeinen,
Hebreeën en Colossensen, en uit het O. T. verscheidene Profeten door
hem zijn behandeld. Tijdens zijn verblijf te Franeker gaf hij verder
in 't licht den Comment. in Jobum, Fran. 1644 *); Conjectura de Gogo
et Magogo, ad Ezech, 38 et 39, Fran. 1645; Summa doctrinaedefoedere
et tesfamento Dei- Fran. 1648; Considerationes ad ultima Mosis, seu sex
postrema Capita Deuteronomii, Amst. 1649. De beide laatste werken
ontleenden hun oorsprong aan des hoogleeraars dispuut-collegien. In
1645/46 was hij R. M.2).
Noode zag men hem als opvolger van Fred. Spanheim naar Leiden
Vertrekken, waar hij den 4 Oct. 1650 een theologischen leerstoel innam naast Trigland en Heidanus, met eene Orat. de caussis inerudelitatis Judaeorum. Na doode van Trigland (1654) werd Hoornbeek zijn
ambtgenoot. De arbeid werd tusschen hen onderling zóó geregeld,
dat Heidanus het N. T., Trigland de loei communes, en Coccejus het
O. T., en daarvan eerst Jesaia, behandelde. Zonder in bijzonderheden te gewagen Van zijne polemiek tegen den Dusseldorper Jezuit
Jac. Masenius, tegen de gebroeders Walenburch en het Socinianismus,
zij het genoeg aan te stippen, dat tot 1658 des hoogleeraars regtzinnigheid nog nimmer openlijk in twijfel was getrokken. Sedert dien tijd
zag hij zich echter onafgebroken met toenemende hevigheid over zijne
denkwijze bestookt. Doch hij wist zich ook waardiglijk te Verdedigen.
Eerst werden Coccejus en Heidanus beide door den Utrechtschen
hoogleeraar Essenius aangevallen over hunne denkwijze omtrent den
Sabbath; aan de zijde Van hun bestrijder schaarde zich ook prof. Hoornbeek, Verscheidene polemische geschriften zagen hierover het licht,
tot dat de Staten van Holland in 1659 het Voortzetten van den twist
verboden.
Daarna (1662) vond hij in den Groningschen hoogleeraar Maresius
een bestrijder, wat betrof zijn gevoelen, neergelegd in het dispuut van
Willem Momma de Oeconomia temporum of den staat der KerJc onder de
drieërlei huishouding. Ofschoon ten slotte bleek, dat hun verschil eigenlijk zoo groot niet was, kon Maresius zich toch niet van hatelijke
uitvallen onthouden.
i) Bij S. R. 22 Maart 1644 schonk men hem ƒ200 voor de opdragt.
-) Toen verscheen een Carmen panegyricum, solennitati Acad. Franequeranae,
qua — D. Jok. Coccejo — sceptra Rectoralus Magn. gubernandae deferuntur. Fran.
1645, waarin Cannina van verschei lene studenten, o. a. vad Nic. Arnoldus, 0. Hesslingh en Henr. Schotanus.
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In 1G65 scherpte Voetius zijne pen tegen het gevoelen van zijn Leidschen ambtgenoot over eene volkomene en oiivolkomene vergeving der
zonden (áytatç en naçtaiç âfiaçvimy).

Hevig verbitterd door de uitspraak der Leidsche faculteit over zijue
punten van bezwaar tegen Jac. Alting, waarin hij het onderspit moest
delven, weet Maresius dien afloop Vooral aan Coccejus, den deken deifaculteit. In een hevig geschrift, door den Leidschen hoogleeraar onbeantwoord gelaten, overstroomde hij hem met vuile lastertaal. Ja straks,
in 1669, werden Herodes en Pilatus Vrienden; de 70-jarige Maresius en
de 80-jarigo Voetius verzoenden zich om gezamenlijk Coccejus te bestrijden ! Wat die grijsaards daarbij misschien niet hadden bedacht: de mensch
wikt, God beschikt. Weinige dagen slechts na hunne zamenzwering,
den 5 Nov. 1669 , werd Coccejus tot een hoogeren werkkring opgeroepen. Hij beleefde dus slechts den aanvang der Voetiaansehe en Coceeaansche twisten , die onze vaderlandsche Kerk zoo lang hebben 'beroerd.
Wij stippen die twisten slechts met een enkel woord aan. Zij zijn
uit onze kerkgeschiedenis te bekend, dan dat het noodig zou zijn ze
hier in het breed e te behandelen. Evenmin zullen wij hier de lange
lijst der exegetische geschriften van den Leidschen hoogleeraar mededeelen, die deels bij zijn leven deels na zijnen dood het licht zagen.
Genoeg zij de herinnering, dat door de zorg van zijnen zoon Joh. Henr.
Coccejus de Opera Joan. Gocceji in 1675 te Amsterdam in acht folianten
zijn uitgegeven; dat zij in 1686 te Frankfort en in 1701 nog eens, en
wel in tien deelen, te Amsterdam verschenen, waarna alhier in 1706
ook zijne Opera dvt-z-Soru theologka et plûlologica, in twee folio deelen,
zijn gevolgd.
Een enkel woord ten slotte over de rigting van dezen beroemden godgeleerde en philoloog.
De zinsnede aangehaald uit zijn brief aan de Curatoren van Franeker's hoogeschool gaf reeds duidelijk aan , dat Coccejus een Bijbelsch
theoloog was, en vijand van den invloed der wijsbegeerte op de uitlegging der H. S. Deze wilde hij alleen uit en door haar zelve verklaard hebben; en hiertoe was de studie der talen, waarin de geïnspireerde schrijvers haar geschreven hadden, een eerste vereischte. Moedig
zeilde hij op tegen den stroom Van andersdenkenden, die hij in zijne
inaugurele oratie te Bremen aldus teekend e i): Illis jurare in alius
-)

Te zweeren bij eens anders woorden , dat is hunne regtzinnigheid; niet het

Dl. II.
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verba, id est esse orthodoxum; non sacrarum litterarum ebibere medullas, sed de rebus divinis et metaphysica Aristotelis vitiîigitare, de vocibus terminisque humanis contendere , hoc est esse Theologum; sermone composito aures populi mulcere , allegoriis putidissimis tempus
terere et ad voluntatem suam scripturam trahere repugnantem, id est:
ovile Christi coelesti pabulo cibare."
En de meerderheid der theologen hier te lande was van de aangeduide rigting. Na de Dordsche Synode werden de formulieren meer
op den voorgrond geplaatst dan de H. S.; op den kansel werd van de
bestrijding der Remonstrantsche gevoelens meer werk gemaakt, dan van
de uitlegging van de eeuwige bron van licht, liefde en leven; de bijbelvertaling, op last der S. G. volbragt, maakte in veler oog eene
nieuwe of voortgezette studie der Oostersche en Grieksche talen tamelijk onnoodig. En wij meenen het aan de voorzigtigheid, vredelievendheid en humaniteit van Coccejus te moeten toeschrijven, dat hij
niet veel vroeger in oorlog geraakte met mannen als Essenius, Voetius
en Maresius.
Uitgaande van de stellingen, dat de zin der bijbelwoorden zóó rijk
is, dat er meer dan één denkbeeld, ja soms eene veelheid van denkbeelden in ligt, dat het O. en N. T. naauw zamenhangen, en in het eerste
Christus overal gezocht en ook overal gevonden kan worden, ja het
doel van 't gansche profetische woord Christus is, zag hij den voortgang der goddelijke openbaring in de huishouding onder zekere verbonden tusschen het Opperwezen en den mensch. Eerst had God met
den mensch in Adam een werkverbonâ, na diens val met hem een genadeverbond gesloten, dat vernieuwd was, eerst met Abraham en de
aartsvaders, daarna met het Israëlitische volk op den berg Sinai, ten
laatste met het geheele menschdom, door den Middelaar Jezus Christus. Ziedaar het oude .en hetlnieuwe Verbond 1). De geloovigen, onder
merg te zuigen uit de gewijde schriften, maar te harrewarren over goddelijke zaken
en over de metaphysica van Aristoteles, te twisten over woorden en uitdrukkingen van
menschen, dat is in hun oog een theoloog te wezen; in een kunstig opgesteld sermoen zijne toehoorders te streelen, met langgerekte zinnebeeldige vergelijkingen den
tijd te slijten en de Schrift te verdraaijen 'naar zijn eigen welbehagen , dat is: de
schaapskooi Christi met hemelseh Manna spijzigen."
i) Bij het nieuwe verbond beloofde God het eeuwige leven op voorwaarde van in
Christus, den Borg, te gelooven, en waarin de uitverkorene zijnerzijds toestemt, door
een waar geloof te toonen en met vaste vrijmoedigheid het eeuwige leven te eischen.
Dat verbond der genade rustte op het bijzonder verbond of verdrag tusschen den
Vader en den Zoon, om den vrede te stellen tusschen God en de uitverkorenen en
de zaligheid te verwerven, welk verbond daarom de raad des vredes genoemd werd.
Vgl. Van Heel, Campegius Vitringa Sr. als Godgeleerde beschouwd, 15, 16.
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het oude licht levende , moesten dus geheel anders gerechtvaardigd
worden, dan die onder het nieuwe. Vermits de sabbath niet ten zevenden dage der schepping, maar in de woestijn ingesteld en dus typisch was geweest, moest die onder het N. V. voor afgeschaft worden
gehouden.
Eindelijk verdeelde hij de gansche geschiedenis der nieuwe Kerk in
zeven| tijdperken, in overeenstemming met de zeven brieven, bazuinen,
fiolen en zegelen in de Openbaring en de zeven gelijkenissen uit het
Evangelie van Matthaeus.
Dat hij zijne eigene theologie aan de H. S. heeft opgedrongen en
haar toen met die des Bijbels geïdentificeerd, zoodat zijne exegese beheerscht werd door die dogmen, schijnt ons de menschelijke dwaling
te zijn geweest van dezen grooten man, die , vooral aan de Franeker
academie gevormd, als hervormer onzer kerk groot nut heeft gedaan
in het verdringen der Aristotelische philosophie. Hij moge dat beroemd dogmatische stelsel der verbonden systematisch meer uitgebreid
hebben, nieuw was het niet. Zijne Voorgangers Sibr. Lubbertus ,
Henr. Ant. Nerdenus, Amesius, en zijn collega Cloppenburg , hadden
meer of minder gewijzigd, hetzelfde geleeraard, zoo als Vriemoet, p.
378-—380, in bijzonderheden staafde. Gellius Snecanus gaf reeds in zijne
Methodica descriptio et fundamentum trium locorum communium sacrae scripturae, L. B. 1584, de eerste plaats aan eene verhandeling de gratuito Bei
Foedere. In Coccejus' tijden verwierf het echter zijne vermaardheid
door de tegenspraak Van Arminianen.
A. Heidanus. De luctuosa calamitaie, quae anno D, 1669 civilatem Leidensem, curiavi,
ecclesiam et academiam graviter ajjlixit et praecipuis suis columnis et ornamentis destituit
et orbavil. L. B. 1670; J, Cocceji Vitae delineatio ejusçue contiunatio, in Praef. Ojierum ;
R. Neuhusius, Epist. fam. C. I I I , 250, C. IV , V, 30; Niceron , VIII, 193—217 ; Duitsche
uitgave, VIII, 214—234; Vriemoet, 3 0 0 - 3 2 6 ; Ypeij, Letterh. gesch. der si/stem. Godgeleerdheid, I I , 70—105; Ypeij en Dermout, I I , passim; Levensbeschr. van eenitje voorname , meest Nederl. mannen en vrouwen. Amst. 1776; III, 35—53; Rotermund, Lexicon
aller Gelehrten, die in Sremen gelebt liaben , 79—81 ; Glasius I , 282—295; G. van Gorkom, de Joanne Coccejo, S. Codicis interprele, Traj. a. Rh. 1S56; A. van der Flier , de
Joh. Coccejo anlischolastico, Traj. ad Rh. 1859; Chr. Sepp. a. w. 11,61 — 70, en passim.

N i c o l a u s V e d e l i u s . Met een enkel woord is boven (blz. 147)
Vermeld, dat Dr. Cluto sedert 1633 theologische collegien gaf, toen
Maccovius een geruimen tijd alleen stond. In het voorjaar van 163G was
Mein. Schotanus wederom op den katheder gekomen; niet lang daarna
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kwam Bogerman eindelijk oVer. De faculteit was dus Voltallig, toen
den 28 Mei verscheidene benoemingen Van professoren plaats hadden.
Voor Cluto was dit eene harde teleurstelling, want niet zonder grond
had hij zich met een professoraat gevleid. En hij was de eenige niet,
die dat gevoelde. Immers vatte Men. Winsemius den 11 Julij 1636 de
pen voor hem op in een brief aan Saeckma. De medische hoogîeeraar
schreef, dat de gezondheidstoestand van Bogerman en Schotanus naauwelijks toeliet, dat zij openbare dispuutcollegien hielden, enMaccovius
alleen die toch ook niet voor zijne rekening kon nemen. En al kon
hij dit ook, dan zou het beter en dezen hoogleeraar tevens aangenaam
wezen, als hem een helper toegevoegd werd. Cluto, die al drie jaren lang, met grooten ijver en lof, gewone en buitengewone disputen
had geleid, was daarvoor zeer aanbevelingswaardig.
Des schrijvers inzigt werd gedeeld door de geheele academie, met uitzondering alleen van prof. Rhala, die den uitstekenden, nu wel wat ontmoedigden , tevens onbemiddelden man overal den voet dwars zette*).
Bij Curatoren en Gedeputeerden schijnt die wensch gunstig te zijn
ontvangen, want den 16 Dec. 1636 werd Dr. Joh. Ant. Cluto tot Prof.
Theod. extraord. beroepen op een jaarwedde van ƒ400.
Terwijl het nu vast staat, dat de benoemde in den loop van dat jaar
den katheder zocht, de hoogleeraren zijn wensch ondersteunden en
het uitzigt om ordinarius te worden niet in het verre verschiet lag,
vonden wij toch geen bewijs, dat hij werkelijk is opgetreden. Men
ontmoet hem in 1633 weder als lid van den Raad in zijne vaderstad
Emden.
Den 18 April 1638 werd Prof. Dammius door de Staten gemagtigd,
om eene woning te huren voor Samuel Petitus.
Petitus stond als Prof. Theol. et Ling. Hebr. et Graec. te Nimes.
Of deze nu benoemd was in de plaats van Bogerman of van Schotanus, wij weten het niet; evenmin wat aan zijne overkomst in den weg
heeft gestaan2).
Daarna beriepen de Gedeputeerden (15 Maart 1639), en wel om Schotanus op te volgen, Nic. Vedelius, hoogleeraar te Deventer, wien na
eenige onderhandelingen , „om sijn celebriteit ende andere goede qualii) Coll. v. Br. no. 154.
2) Freher, Jöcher en Moreri vermelden den 25 Dec. 1594 als den geboortedag
van Petitu?. Den 16 Febr. 1596 is te Franeker als student ingeschreven Samuel
Petitus, Gallus Rupell. Theol. Stud. Heeft men hier met verschillende personen
van denzelfden naam te doen, of bestaat er eene vergissing ten aanzien van zijn
geboortejaar 1
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teiten," een tractement van ƒ1400 is toegestaan, mits hij telken zondag
in 't Latijn of Nederlandsen., zooals de Curatoren mogten bepalen, als
academieprediker optrad (R. G. 23 Aug. 1639).
In 1596 te Hegenhausen, in de Paltz, waar zijn vader predikant was,
geboren, op 19-jarigen leeftijd den 31 October 1615 als student te
Heidelberg ingeschreven, verwierf hij hier den graad van Philos. Magister in 1617. Daarna vertrok Vedelius naar Genève, Avaar hij in
1618 tot Prof. philosophiae en in 1620 tevens tot predikant is benoemd x).
Vruchteloos werd hem een hoogleeraarsambt te Lausanne aanbevolen.
Die snelle promotien laten zich verklaren uit den naam, dien hij maakte
als beoefenaar der patristiek, kerkgeschiedenis en wijsbegeerte. Hiervan kunnen getuigen zijne werken: S. Ignatii Antiocheni omnia quae extant, Graece et Latine, cum XII exereitationïbus adv. Baronium et Bellarminum. GeneVae 1623; Comment. de tempore utriusque Episcopalus 8.
Apostoli Petri, Antiocheni et Momani, Gen. 1624 2 ); Bationale theologicum,
seu de necessitate et vero usu principiortim rationis ac philosophiae in controversiis theologicis, libri III; Gen. 1628; Memede eontre V Apostasie,
Gen. 1628; Saint Hilaire, on antidote eontre la iristesse, Gen. 1630, de
beide laatste werkjes ook in 't Latijn.
Aanbevolen door onzen gezant Brederode, door Rivet en zijn leermeester Hendrik Alting, gewerd hem in 1630 de benoeming tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en 't Hebreeuwsch te Deventer. Vóór
zijn optreden aan de nieuwe Illustre school promoveerde Vedelius den
24 Junij te Bazel in de theologie, na Verdediging eener Disput.: Quaenam Arminianorum fides et religio, welk onderwerp hij weldra uitvoeriger behandelde onder den titel De arcanis Arminianismi, se« quaestio
quaenam sit religio et fides theologorum remonstrantium, ex eorum confessione et apologia. L. B. 1631—34. 4 Tom.
„Wil de Heere Vedelius aldus de Remonstranten aentasten — zoo
schreef Baudart in 1631 aan Revius — hij sal een goet, ende allen van
Godt geleerden persoonen grooten dienst doen, maar hij sal oock, vermoede ick, met der Remonstranten pennen haest ghesteken ende bevochten worden, doch ick en twijffele niet of syne Eerw. en sal de
selve wel gewoghen wesen" 3). Het duurde dan ook niet lang, of Episcopius schreef zijn Vedelius rhapsodus. Harderv. 1633.
i) In het Progr. zijner promotie in 1630 staat, dat hij twaalf jaren lang hoogleeraar en tien jaren predikant te Genève is geweest. Zie Revius, 686.
2
) Een nieuwe uitgave daarvan is getiteld De Cathedra Petri,
Antincheno et Romano S. Apostoli Petri, Libri duo. Fran. 1640.
3
) Archief van Kist en Roijaanls, V, 183.
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Deventer's regtzinnige hoogleeraar schreef voorts De prudentia veteris
ecclesiae lïbri III, ex antiquitate ecclesiastica, secundum scripturas sac
Amst. 1633; De Deo Synagogae lïbri II, contra Barlaeum. Harderv. 1637,
en de Disput, theol. de magistratu, adversus Bellarmini lïbrum de Laicis.
Dav. 1638. In het laatste geschrift maakte hij zich bekend als een
voorstander van 't oppergezag der Overheid in kerkelijke zaken ; eene
twistvraag, die destijds in de Kerk aan de orde was, en waaromtrent
de strenge Calvinisten het gevoelen voorstonden, dat de Overheid de
Kerk alleen moest verdedigen en hare besluiten uitvoeren.
De regeering van Deventer onderdrukte het boek van Vedelius,
maar de hoogleeraar gaf het weldra te Franeker, waar hij in Nov. 1639,
met eene Oratio de Concordia Mosis et Aaronis , den katheder beklommen had, op nieuw uit, onder den titel: De Episcopatu Gonstantini
Magni, seu de potestate magistratuum Beformatorum circa res ecclesiastic
Dissertatio repetita. Fran. 1642.
In Revius, Trigland en Apoilonius vond hij ernstige bestrijders. Het
einde Van den pennestrijd, door zijn boekske uitgelokt, beleefde hij
niet eens, want tot 1650 verscheen een groot aantal hevige polemische
geschriften over het betwiste onderwerp; ja in 1661 zag te Delft nog
een herdruk, en ook te eeniger tijd eene Nederlandsche Vertaling Van
Vedelius' arbeid het licht.
Volgens Vriemoet, onderwees hij de systematische theologie; ook is
de brief aan de Ephesen door hem behandeld. Zijn academische arbeid
te Franeker zal wel het best kunnen worden gekend uit s' mans Opusaila Theologica nova, Fran. 1641 (of 1644?), die ons echter niet onder
de oogen kwamen. Behalve zijne inaug. oratie, zijn daarin onderscheidene disputen opgenomen, bepaaldelijk 51 disputen, die in 1640 door
33 Hongaren onder Vedelius oVer godgeleerde twistVragen zijn gehouden.
MaccoVius en Vedelius waren van gelijke rigting. Wij behoeven
slechts des laatsten werken naar hun titel te kennen om overtuigd te
worden, dat de Bijbelsche theologie bij hem achterstond voor bestrijding
der uit de Kerk gejaagde Remonstranten en het vaardig redetwisten
over dorre dogmatische vragen.
Waren hunne ijverige pogingen gelukt om Maresius van 's Hertogenbosch naar Franeker te lootsen, dan zou men in zekeren zin.
daar eene voortreffelijke drieëenheid hebben ontmoetx).
!) Maccovius en Vedelius schijnen door Gcdep. belast te zijn g-ïwccst om Maresius over te halen. Vgl. E/ju/. et Vitae, 150. Dat Maresius werkelijk beroepen is
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Wat zijne gezondheid aangaat, ging het Vedelius te Franeker, als
Amesius, Reifenberg, Pasor en meer buitenlanders; de koorts verliet
hem namelijk bijna nooit. Daarbij leed hij aan 't graveel. In 1642,
den 26 Sept., bezweek hij in de kracht zijns levens, weduwe en kinderen nalatende. Vrouwe Maria de Bary, met wie Vedelius was gehuwd
toen hij te Genève stond, vestigde zich na zijn dood te Groningen,
waar zij in 1644 overleed.
Hare zuster Catharina was namelijk de echtvriendin van prof. Sternberg aldaar.
J. Maccovius, Orat. fun. in oiitum Nic. Vedelii. Fran. 1613, ook in Maccovii Opuseuia
philosophiea, Amst 1660, kwam ons niet in handen, evenmin do Zessus iragieus in Vedelii
obitum van Maxim. Nic. à Kicderen, en het JSpitaphium door Henricus Harderwijck, Fran.
1642, Vgl. voorts Eevius , 658 sqq; Niceron, XXXIII; Baylc, IV , 426, Vriemoet, 327—335 ;
Paquot . I, 251—253 ; Glasius, I I I , 477—479; J. de Wal, 109,- Chr. Sepp. a. te, II, 60,
6 1 , 117—121; R. Neuhusius, 135; Progr. funebre Mariae de Bary, Gron. 1641.

C h r i s t i a n u s S c h o t a n u s S t e r r i n g a , zoo schreef de predikant te Cornjum, die na het overlijden van Pasor, den 15 Maart 1639
tot hoogleeraar in het Grieksch werd benoemd, zijn naam; zóó wordt
die ook in de resolutien der Gedep. Staten opgegeven. Het dorpje
Schingen, waar zijn vader Bernardus destijds predikant was, had hem
den 16 Aug. 1603 zien geboren worden. In de ouderlijke woning en
vervolgens aan de Latijnsche school te Leeuwarden onderwezen, kwam
hij den 14 Mei 1621 aan de Franeker academie, om onder Lubbertus ,
Maccovius en Amesius, de godgeleerdheid te beoefenen. Na volbragte
studiën zag hij zich in het voorjaar van 1627 tot evangeliedienaar beroepen ter zijner geboorteplaats; in 1629 vertrok hij naar Cornjum.
Dorstende naar kennis en wetenschap, wijdde hij zich niet alleen aan
de studie van zijn hoofdvak !), maar ook aan de letteren en de geschiedenis. Zijn verstand was toen reeds groot—zegt zijn lijkredenaar — en
veel omvattend, zijn oordeel scherp, zijn arbeid onvermoeid, maar zijn
geest werd dikwijls van zijne omgeving afgeleid, zoodat hij meermalen
zelfs de tegenwoordigheid van iemand, die tot hem sprak, niet opmerkte. Uit eene aangeborene neiging trachtte hij alle geleerde werken te kennen, tot de schuilhoeken aller wetenschappen door te dringeweest, zooals Hermans het doet voorkomen (Bijdr. tot de kennis van den bloei
der Gymnasien, 1851 , 66) is ons niet gebleken.
!) In die dagen gaf hij een Praeconium doctae Sodalitatis uit, dat ons niet in
handen kwam.
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gen, alle zaken te verstaan, de geschiedenis aller Volkeren na te
pluizen. Alles wilde hij grondig weten.
Deze schets komt overeen met hetgeen de Cornjumer predikant zelf
aan Saeckma schreefx), toen hij in 1630 solliciteerde om bet professoraat in de logica. Hij geloofde dat er geen schrijver over de logica was,
hetzij in 't Grieksch, Latijn of Hebreeuwsch, dien hij niet kende, gelezen en gezien had. Daniel van Dam kreeg echter den leerstoel, hoewel prof. Mein. Schotanus, die zich trouwens niet voor zijn bloedverwant in de bres stelde, gaarne had getuigd, dat Christiaan eens een
groot man zou worden, wanneer de uitkomst ten minste beantwoordde
aan zijn vlijt, zijne studie en groote gaven des Verstands 2).
Negen jaren later zou hij eerst als Pasor's opvolger aan de Friesche
hoogeschool verbonden worden. De installatie vond plaats op den 26
NoV. 1639. Zijne jaarwedde bedroeg / 700; bij S. R. 23 Maart 1644 gaf
men hem er ƒ100 bij, op voorwaarde van , nevens het onderwijs in 't
Grieksch „op een anderen ure te lesen Historiam Graecam Ecclesiasticam, in voegen bij D. D. Drusio ende Amama saliger gedachtenisse
mede gedaan is" ;!). Na den dood van Maccovius werd hij Van het professoraat in het Grieksch ontheven en naast Coccejus en Cloppenburg
tot Theol. Prof. aangesteld (G. B. 16 Juli/ 1646). In 1653 tot predikant te Franeker beroepen 4), Verzocht en Verkreeg hij ontslag als hoogleeraar, «alsoo hij hem Van den geest Gods tot de Voorss. beroepinge
bevonde gedreven", maar, nadat hij zich den 29 Junij 1654 ongezocht
wederom tot prof. zag benoemd, ten einde, nevens het leeraarsambt,
wekelijks twee collegien waar te nemen , sloeg hij zulks niet af. Daarvoor zou hij ƒ 500 genieten B).
Den 15 Sept. trad hij wederom op. Eindelijk liet hij zich in 1657 ook
de bevordering tot Theol. Doet. welgevallen, waaraan hij Vroeger het
i) Mens mea , neseio quo fato, sciendi desiderio inûnite flagrat, longe ultra communem modtim bominum. Hinc indefessus labor lucubrationis literariae secessusque
sludiorum , qui (nt verum orane, proferam) levem quandam [uaav&QWTtiap parit
et umbrae studium, quo fit, ut minus aptus sim Ministerij Ecclesialis obitionibus defectu liilarae lamiliaritatis, mente in se ad suetas medilationes convoluta , ut destituat externam forma ra sermonis et relinquat quandam trislis tetricique habitus imaginem. Sum alias per me integer, cum animus est alacer satis et vegetus et natura
âd colloquia divina praesertim compositus, verum animo solite resiliente l'oris me
saepe quaero nee invenio. Coll. v. Br. no. 150.
a) Coll. v. Br. no. 120,
S) A. et D. A. 128.
*) Volgens den heroepsbrief werd liem 900 Car, gl. tractcnienl toegezegd,
maar goene pastorie. Fran. Arch, no. 1025,
S) F run. Arch. no. 1031.
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oor niet had geleend. Bij het klimmen zijner jaren hebben Gedeputeerden, op voordragt van Curatoren, den 11 December 166S verstaan,
dat zijn tractement als hoogleeraar tot/1200 zou worden verhoogd,
maar dat hij dan het predikambt moest neerleggen en zich uitsluitend
wijden aan de academie. Hunnerzijds is daarop bij de Classis zijn ontslag als predikant gevraagd en verkregen. Schotanus hervatte toen
ook de collegien over Kerkgeschiedenis, waarvoor hem jaarlijks nog
/100 extra werd toegekend en bovendien honderd zilveren ducatons
in eens, „voor dat hij tot noch toe sich het voorss. lesen mede heeft
bevlijtigt, sonder daervoor de voorss. jaerlijxe honderd guldens genoten
te hebben (G. R. 18 Aug. 1671). Van deze begunstiging heeft hij trouwens weinig genot gehad, Vermits clen 12 Nov. 1671 zijn werkzaam
leven eindigde.
In 1644 heeft hij het rectoraat op zich genomen *); maar later telkens voor die benoeming bedankt. Daarentegen heeft hij als ouderling
zitting gehad in den kerkeraad en herhaaldelijk als zoodanig ook de
de provinciale Synoden bijgewoond.
Driemaal was hij het huwelijksbootje ingestapt; eerst met Aaltje Culenburg, eene predikantsdochter van Mantgum, daarna met Eske Van
Koehoorn, eene predikants-weduwe ; ten laatste met Hijlck van Felsum
(weduwe van den Franeker burgemeester Obbe Sjoerds), die hem overleefde
met twee dochters en drie zoons uit het eerste huwelijk.
Van des hoogleeraars aanhoudende arbeidzaamheid kan een groot aantal werken getuigen.
Op het gebied der taalkunde heeft men van hem: Dissert. duae de
vero sensu articuli: Descendit ad infema, Subj. Tractatus de Uteratione
Graecorum, praecipne de accentu. Fran. 1644; Notae ad Euangelia et
Epist. dierum Dominicalium, Leov. 1646; Nomenelator Eliae Levitae, redactus et auctus a Joh. Drusio, fil., c. censura et comment. Joh. Brusti,
patris. Fran. 1652 ; Jo. Buxtorlïi Epüome Gramm. Heoreae, c. notis et
appendice. Amst. 1652; Diatrïbe de authoritate versionis Graecae LXX interpretum. Fran. 1662, en Pasoris Manuaïe N. T., avctum vocibus, quae
occurrunt in versionïbus antiquis graecis V. T. Amst. 1664. Zijn voornemen
om eene nieuwe uitgave Van Resycliii Lexicon te bezorgen , kwam niet
tot uitvoering.
Aan zijn onderwijs in de Grieksche Kerkgeschiedenis herinneren ons :

i) Carmina consecrala — D. Chr. Schotano — cum in hunc annum — Maçjn
Rectoratus diynitalem — reportaret, Fran. lolti. Zijne leerlingen P. Meilema', G.
Guil. Bardt en G. Ansta gaven hierin proeven van Grieksche poëzij ; Jctzo á Sminia
en Auson. a Stcenkist gaven Latijnsche verzen.
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Coniinuatio Mstorîae sacrae Sulp. Severi. Fran. 1656; Heptaemeron, s.
historiae sacrae apparatus et vestibulum, in quo modo commentarii in Mstoriae
sacrae Sulp. Severi principium, fuse explicantur, creatio Mundi, Pardisi
süus et ratio , creatio hominis, status innocentiae et lapsus. Fran. 1658 ;
Bïbliotheca historiae sacrae V. T., s. exercitationes sacrae in historiam sacram Sulp. Severi et JosepM. Fran. 1662—64. 2 voll.
Op philosophisch gebied Was hij geen aanhanger van eene bepaalde
rigting. Lachte de Cartesiaansche Wijsbegeerte hem eerst toe, later
scheen zij hem voor de Dordsche regtzinnigheid gevaarlijk 1 ). 'tEenige
geschrift van hem, deze wetenschap rakende, is De Ethnicismo Aristotelis , contra Fortun. Licetum. Fran. 1664. Zich trouw houdende aan de
belijdenisschriften der Kerk , schijnt hij, op het voetspoor van Amesius
en Coccejus, in 't algemeen de schriftverklaring aan den leiband Van
een philosophisch stelsel als verwerpelijk beschouwd te hebben.
Zijne theologie is uit verscheidene werken te kennen, te weten: Onbeweeglijke vastigheid van den hinder doop. Fran. 1649; Catecheseon, sive elementorum, Theolog. Disput. XII, praes. Ghr. Schotano defensae, Fran. 1652; Collegium miscellaneorum Theologicorum, Fran. 1654 2 ); Genethlia et Pascha, Fran. 1656; Scholarum theol. in L. 1. Medullae Theologiae Quü.
Amesii, tomus et annus primus, qui est de prolegomenis et de sufficientia
Dei. Amst. 1659 ; Tetralogia, s. guatuor dissertt. de divinis revelationious
de errore Chiliastarum, de voto Jephtae et de origine Muhammedismi.
Fran. 1662; Triumphus Christianae verüatis, Fran. 1664; Partitiones theologiae , Fran. 1665, Triumphus S. Scripturae adversus infideles, Fran.
1667; Progymnasmata scholarum Judaicarum , i. e. Vindiciae Christianae
veritatis contra Judaeos, Fran. 1668; Exercitationes histor. theol. de Baptismo, Fran. 1669; Van de gronden der Mennistery, ofte Waerschouwinghe
!) Lezenwaardig is de reeds vermelde brief aan Saeckma, die ons den indruk
gaf, dat hij niet ingenomen was met de philosophie der oude Grieken. Cartesiaansche
gevoelens kan hij in 1630 echter nog niet hebben gehad. Waarom hij afkeerig werd
van het Cartesianismus ? »Ick sie — schreef hij — dat uit het leger van die philosophie , dagelijcks voort komen nieuwe monsterdieren , invallende op den akker des
Heeren, 'om die te verwoesten; daarom begin ick die nieuwe philosophie soo langs
hoe meer verdacht te houden end te verfoeien." Advijs der Theol. Faculteijt van
Franeker over het boek van Dr. Bekker, enz. Fran. 1671, door hem en Arnoldus
uitgegeven; blz. D. 4.
-) Den 18 Jan. 1654 werd door den Senaat eene Commissie benoemd om zich
bij Ged. Stalen te beklagen over Schotanus, als zoude hij de professoren in de voorr.
van dit werk in hun eer en goeden naam hebben aangerand. Hierop in persoon
gehoord, verklaarde hij de remonstranten noch in 't algemeen, noch in 't bijzonder
te hebben willen sinjurieren", maar dat hij in 't algemeen over alle misbruiken
der academiën had gesehieven enz.. De Gedep. verstonden dan ook, (int de klagers
niet door den schrijver waren bezwaard- Dior. I, 165; G. /?. 29 Junij 1651, Fran.
arch. no. 1030.
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over 't Bloedtooneel der Doopsgesinden van Thiel. Jansz. van Bragt, Leeuw.
1671 *); Diatrïbe de octo sacramentis V- et N. T., Fran. 1680, door zijn
zoon uitgegeven.
Heeft hij zich dus niet gemengd in de twisten over de leer, — weldenkende leerlingen zullen hem daarvan geene grieve hebben gemaakt.
Coccejus noemde hem ergens »een vroom en geleerd man"; Paquot beschouwde hem als iemand die Veel wist, maar weinig oordeel bezat. Zijn
lijkredenaar Arnoldus Verheft den regtzinnigen hoogleeraar als geleerde
hemelhoog, forte justo ambitiosius, naar Vriemoet's inzigt2).
Schotanus heeft bij den nazaat grooter naam behouden als geschiedschrijver, dan als godgeleerde. Zijne Beschryvinge ende Chronych van
de lieerlicMieydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers, F r a n . en
Leeuw. 1665 , -een voorlooper" van De geschiedenissen , 7cercJcely'ch ende
wereldtlyck van Friesland Oost ende West, Fran. 1658 3 ) (titeluitg. Amst.
1660), en de Beschryvinge van de heerly'cJcheydt van Frieslandt tusschen 't
Flie end de Lauwers,
met nieuwe Caerten (Fran. 1664), zullen altoos

hunne waarde behouden, omdat de schrijver, in navolging Van Emmius,
de oude school Verliet en uit zuivere bronnen ging putten.
Nic. Arnoldus, Memoria magni Theologi O. Schotani, Fran. 1671, waaraan het Progr.funelre voorafgaat; Vriemoet, 336 - 347; Paquot I , 575—577; Glasius, I I I , 303—307;Mr.
J. H. Bcucker Andreae, Het geslacht der Schotanussen, in de Fr. Volksalm. 18i9, 60 — 70;
Chr. Sepp. a. lo. I I , 278—280, 4 3 1 ; R, Nenhusius, Epwt. fam. O, IV, V. 18, 151, 236,
300 , 314.

J o h a n n e s A n t o n i d e s v a n d e r L i n d e n , Med. Doet. te
Amsterdam, werd de opvolger van zijn leermeester en promotor Men.
Winsemius, als hoogleeraar in de geneeskunde. Toen hij zwarigheid maakte
i) Hij schreef de refutatie van dat »vuijl ende gefingeert boeck'' op aandrang
der Synode. De provincie beloofde de kosten der uitgave, tot honderd rijksdaalders. G. R. 2 Sept. 1669.
2
) Arnoldus schroomt niet te zeggen : si enim linguas spectes latinam , in oratione soluta Ciceronem, in ligata Virgilium, aut si quis eo Poëta elegantior, dixisses;
si graecam, Hebraeam, Syram, Arabicam, non tantum Drusios, Amamas, Pasores, — aequasse sed et superasse , merito judicasses, si Historiae veteris, novae ,
universalis, particularis, Romanae, Graecae, civilis, ecclesiasticae peritiam desideres,
omnium promus condus fuit. Zijne weifelende, misschien dubbelzinnige, houding in
de zaak tegen Bekker gaf ons den indruk, dat hij of bang was voor onregtzinnig gehouden te worden, of zeer onzelfstandig. Vgl. Bekker's Friesche Godgel. passim.
3
) Over de geschiedenis harer bewerking en uitgave kan de belangstellende
raadplegen & R 3 Aug. 1649, 16 Maart 1655, 7 Jan. 1659, en G. R. 21 Mij
1655; 19 Deo. 1656, 21 Maart, 30 April 1657, 20 Aug. 1658, 19 Maart, 23
Sept. 1659.
'
.
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dien post te aanvaarden op een tractement van /700, werd het gereedelijk met f 200 verhoogd (G. B. 26 Juni/, 23 Aug 1639). Te gelijk met Vedelius en Schotanus, hield hij de 26 Nov. d. v. de inaug.
oratie de medico futuro necessariis 1).
Deze hoogleeraar was een kleinzoon van prof. Henr. Ant. Nerdenus,
en een zoon van Antonius Henrici, genaamd van der Linden , Med.
Doet. en rector te Enkhuizen , waar hem den 13 Januarij 1609 het levenslicht werd geschonken. Als tienjarige knaap zag hij zich ter opleiding toevertrouwd aan zijn oom Herman, predikant te Naarden;
twee jaren later kwam hij ter zijner geboorteplaats op school. Willem
Van Nieuwenhuizen, een groot graecus, die ook onder de revisoren
van de Statenvertaling des N. T. voorkomt, was daar toen rector.
Van 1625 tot 1629 studeerde van der Linden te Leiden; den 2Dec.
1629 werd zijn naam in het academiealbum te Franeker opgenomen.
De vader wenschte immers, dat zijn zoon de studiën zou voltooijen,
ter plaatse waar hij zelf gepromoveerd en des jongelings grootvader
hoogleeraar geweest was. Opgenomen onder het dak van Winsemius,
genoot hij nog een jaar diens onderrigt, waaraan tien disputen herinneren , die in 1630 zijn uitgegeven, met de Centuria inaugurális positionum medicorum practicorum de virulentia venerea, waarop Van der
Linden den 18 Oct. van dat jaar doctoreerde.
Te Amsterdam, waar zijn Vader zich inmiddels ook had gevestigd,
ging hij de praktijk uitoefenen; met Helena Grondt sloot hij er in 1634
den echtelijken band. In de wel voorziene bibliotheek zijns vaders vond
hij stof voor de beoefening van de medische bibliografie, zoodat hij
weldra de titels van geneeskundige werken en verhandelingen, zooveel
hem aanvankelijk mogelijk was, alphabetisch naar de voornamen der
schrijvers, te boek stelde en uitgaf onder den titel: De scriptis medicis
lïbri duo , Amst. 1637 z). Van de theoretische beoefening' der geneeskunde gaf hij zijne eerste proeve in eene ad D. Petrum Tulpium Manuduotio ad medicinam, vóór het evengenoemde werk geplaatst, en waarvan
zijn vriend Plempius, hoogleeraar te Leuven, in 1639 een herdruk
bezorgde. Uit de benoeming tot Inspector collegii medici mag men af!) Een Carmen scriptum honori — J. A. van der Linden, cum professioni machaoniae artis iniliarelur, Fran. 1639, is bij het Fr. Gen. voorhanden.
2) Hiervan verschenen door den schrijver zeer verbeterde en vermeerderde uitgaven, Amst. 1651 en 1662. Moge des hoogleeraars arbeid geen aanspraak op volledigheid kunnen maken, zoo dat Mercklin het onderwerp in zijn Lindenius
renovatus, Norimb. 1686, uitgebreider behandelde, zulks verkleint, den lof niet,
dien de vlijtige man verdiende voor hot aanleggen van een weg op het toen nog
zoo weinig bezocht veld.
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leiden , dat van der Linden te Amsterdam gunstig stond aangeschreven.
Zijne aanstelling te Franeker laat zich dus wel verklaren.
Twaalf jaren stond hij hier als de eenige vertegenwoordiger der medische faculteit, tevens de anatomie en botanie onderwijzende. En
dan Vond hij nog tijd Voor de consultatieve praktijk, Vooral in Leeuwarden ; ook tot het schrijven Van verscheidene werken, zooals de
Medulïa medicinae, partibus IV comprehensa, Tom. I , Fran. 1642 , bevattende zijne inaug. oratie en eene derde editie der bovenvermelde
Manuductio. Een tweede deel, dat het pathologisch gedeelte zou bevatten , schijnt niet gevolgd te zijn. Voorts gaf hij Adr. Spigelii opera
uit, 2 dln. in fol. (Amst. 1645) en Hier. Öardani de utïlitate ex adversis
capienda libri IV, serio emer.dati, Fran. 1648.
Niet minder dan zijne voorgangers ondervond deze hoogleeraar de
bekende moeijelijkheden om voor zijne anatomische sectien menschencadavers te bekomen. En welke beperkende voorwaarden werden hem
dan nog gesteld! 't Lijk van Ditmarser, die ten jare 1643 „in den
Beijer versturwen" was, leverde de Raad hem b. v., met toestemming
van den broeder des overledenen, mits „dat het versochte lichaem tot oeffeninghe ende onderwijsinghe der leeden van de Academie behoorlijck
mach werden geoopent zunder 't feil, fleesch ende beenderen van malcanderen te scheyden ende 't lichaem 't eenemaal te schenden, dan
naer gedaene anatomisatie 't lichaem formelijck wederomme te hechten ende op des accademie kosten publyckelijck ende eerlijcken ter
aerde doen besteeden, 't welck bij den Magnificum Lindanum aengenomen is poinctueel nae te koomen" >).
Op het voetspoor van zijn voorganger liet hij zich veel aan den Hortus gelegen liggen; de Staten deden voor hem en de opvolgende professoren
in de botanie zelfs eene uitstekende woning bouwen, die aan den academietuin grensde.
Gedurende den tijd van zijn professoraat zijn er jaarlijks gemiddeld
tien medische studenten ingeschreven. Opvallend is onder hen het
groot aantal Engelschen, die elders reeds hun kandidaats- (wij zouden
zeggen: doctoraal-) examen afgelegd hadden en onder van der Linden
kwamen promoveren. Onder zijne leerlingen telt men voorts vele Denen , Lijflanders, Duitschers, zelfs een paar Portugezen. Van hen,
die in ons land niet onbekend bleven, mogen in 't bijzonder vermeld
worden Corn. Stalpert van der Wiele, Bern. Swalue van Rheine,
!) Telling, Aanrakingen , enz. hlz. 8.
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Phil. Matthaeus van Marburg en Sibr. Hemsterhuis van Sneek, de
vader van den nader te vermelden Franeker hoogleeraar.
Na in 1649 voor Utrecht bedankt te hebben, nam van der Linden
twee jaren later het beroep aan naar Leiden, »om de Medicina practica te doen," want het lachtte hem toe zijn arbeid en talent te besteden «tot meerdere winninge, te syn in het geselschap van soo vele
voortreffelicke en uitmuntend geleerde Heeren en Professores, te profiteren in de vermaertste Universiteyt van Europa, en insonderheyt
de studiosos Medicinae tot de practycke desselfs dadelyck te leyden,
als synde oit en oit myn wenschen geweest te mogen niet alleen met
de mond iets seggen, maer met de daad bewijzen".
Bii'na dertien jaren stond hij te Leiden als Prof. Collegii medico-practici; tot 1655 naast Kyper. Na den dood Van dezen nam hij het klinisch onderwijs alleen waar tot 1659, toen de la Boë Sylvius zijnambgenoot werd i).
Van zijne wetenschappelijke studiën getuigen Verder de Medicina physiologica, Fran. 1651, Amst. 1653, welke meer anatomische dan natuurkundige arbeid door Halier in bescherming genomen tegen de groote
partijdigheid van Guy Patin, die nog wel een vriend heette van den
schrijver, volgens Banga waarde bezit, wegens de taalkundige aanmerkingen ; eene opmerking, die ook geldt ten aanzien der Selecta medka et ad ea exercitationes Batavae, L. B. 1656. Aan groote belezenheid paarde van der Linden namelijk eene groote kennis van de Grieksche
en Latijnsche talen. Bewijzen daarvan gaf hij in zijne uitgaven Van
Celsus (L. B. 1657) en Hippocrates (L. B. 1665). Tegen de grieve van
sommigen, dat hij meermalen onnoodige veranderingen in den tekst of
gewaagde conjecturen gemaakt en daardoor 't geen goed was bedorven,
zelfs geene handschriften geraadpleegd zou hebben, althans verzuimd de bron op te geven, waaraan hij deze of gene lezing ontleende,
blijve niet onopgemerkt, dat, wat Hippocrates betreft, de dood hem
verhinderde van zijne kritiek rekenschap te geven in de noten, die
een derde deel zijner keurige Elzeviersche handuitgave zouden vormen.
Ook heeft het onderzoek van prof. F. Z. Ermerins bevestigd, dat van
der Linden wel degelijk vele handschriften heeft vergeleken, zooals in
't algemeen ook reeds door zijn lijkredenaar en vriend prof. Coccejus
was verzekerd2).
i) Banga beweert, dat v. d. L. te Leiden ƒ2000 tractement genoot; prof. Suringar daarentegen zegt dat het /"1000 bedroeg, en ƒ200 voor het bedienen van't
Collegium practicum.
2
) Ipsum denique Hippocraten antiquissimum et laudatissimum artis Medicae
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Ook heeft hij nog geschreven Be hemkrania mestrua, Mstoria et consilium ; Mdetemata medicinae Hippocraticae, beide L. B. 1660, en Exercitationes de circulatione sanguinis (1659—1663), waarin de ontdekking
van den omloop des bloeds aan Harvey betwist en aan den vader der
geneeskunde Hippocrates wordt toegeschreven.
Het is vreemd en raadselachtig, zegt Prof. Suringar, dat van der
Linden bij zoo grooten eerbied voor de Hippocratische geschriften, tevens, wat zijne praktijk betreft, de phantastische en chemiatrische leer
van Paracelsus en van Helmont heeft kunnen omhelzen. Vooral zou
dit in de laatste jaren zijns levens het geval zijn geweest i). Gaarne
erkennende, dat onze hoogleeraar een zeer geleerd man was, gelooft
Banga, dat hij, door hoofdzakelijk de Grieken te beoefenen, niet tot
eene bepaalde overtuiging kon komen, en zich wel eens op een dwaalspoor liet brengen door hunne uiteenloopende philosophische begrippen.
Ofschoon zeer verschillend beoordeeld als wetenschappelijk man,
was Van der Linden als mensch en Christen algemeen geacht. Niet
lang na zijn ambtgenoot Ad. Vorstius, dien hij in eene lijkrede herdacht (uitg. te Leiden in 1664), werd hij aan zijne vrouw en kinderen
door den dood ontrukt, nl. op den 2 Maart 1664.
Joh. Cocceji Orat, in Johannis Antonidae van der Linden, medicinae practicae professoris primi, funere. L B. 1664, ook in de Opera Cocceji, Tom. VIII, in H. Witten, Mem.
Medicornm , Dec. I I ; en voor Mercklins Lindenius renovalus ; Niceron, I I I , 323—330,
Duitsche uitgave, IV, 117—123; Paquot, I I , 3 3 9 - 3 1 2 ; Vriemoet, 3 4 7 - 3 5 4 ; B a n g a , I ,
401—406; Suringar, Het geneesl. onderwijs van Albert Kijper en Joh. Anton. van der
Linden (Nederl. TydscJir. voor Geneeskunde; Jaarg. 1863). R. Neuhusius. 399; Ejusdem
Epist. fam. C. IV. V. 37, 05 , 298 ; Coll. Monum. 445 , 446.

J o h a n n e s P h o c y l i d e s H o l w a r d a (Johannes Fokkes van
Holwerd), Lib. Art. Mag. te Franeker, werd bij G. R.29Aug. 1639, inde
plaats van van Dam, ad extraord. professionem logices beroepen, op
ƒ400 tractement, en zulks „om de goede qualiteiten, die Van deselve
gehoort werden, oock tot sijne meerdere opweckinge, ten einde
hij, voldoende de hope van hem verwacht, nader mach werden geleth".
magistrum, ad multos et optimos codices cum editos tam manuscriptos emendatum
non tantum prelo paravit sed et commisit, eoque adduxit, ut spes sit, iis paucis
septimanas eum in publico appariturum ,
i) Lindanus totus hactenus hippocraticus, jam Cartesianis aequior esse caepit,
et H'ppocratem Gartesianum fuisse dieet, et Cartesium hippocratieum ; jam in chemicorum castra transsiliet, theoriam es Hippocrate et Cartesio, praxin salutarem
a chemicis suadens hauriendam. Bartholinus Epist. III, 412, aangeh. d. Banga,
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De opvolger Van Van Dam was een 21-jarig jongeling, zoon Van Focco
Johannis, predikant te Franeker, en Magdalena Willems. Te Holwerd,
waar zijn vader destijds stond , was hem den 19 Febr. 1618 het levenslicht geschonken; aan de Latijnsche school te Franeker onderwezen,
was hij den 26 Mei 1652, 14 jaren oud, aldaar als Ling. et PUI. stud.
ingeschreven. Zijn lijkredenaar noemde Verhel alleen als des jongelings
leermeester in de philosophische wetenschappen, maar men mag aannemen , dat hij tevens het onderwijs van van Dam heeft genoten, en,
wat de wis- en sterrekunde aangaat, dat Van Metius en Fullenius. In
de geneeskunde was Men. Winsemius vervolgens zijn gids. Wel verre
van te zweren bij deze leidslieden, zocht zijne onderzoekende geest
de waarheid overal. Na een welbesteed academieleven Verwierf Phocylides den 12 Dec. 1637 den graad Van Magister artiwm; den 15Aug.
1640 promoveerde onze prof. Logices privatim in de medicijnen.
Het eerstgenoemde jaar is in de geschiedenis der wetenschappen in
't algemeen en voor Friesland in 't bijzonder beroemd geworden. De
groote denker toch, die op Sjaardamahuis te Franeker in 1629 een
appartement huurde, waarbij hij in eene kapel den R. C. godsdienst kon
uitoefenen, en die zich den 19 April v. cl. j . als PMlosoplms onder de
academieburgers liet inschrijven, René des Cartes, gaf immers in 1637
uit zijn Discours de la methode pour Hen conduire sa raison, et cherche
la verité dans les sciences. Plus la dioptriqiie, les meteores et la geometr
qui sont des essais de cete Methode.
Zonder, bij gemis van bewijs, te willen beweren, dat Phocylides persoonlijk bekend is geweest met denvermaarden wijsgeer, die van 1629
tot 1639 zich verder ook te Leiden, Deventer, Leeuwarden en Egmond,
meest in stille afzondering, heeft opgehouden, achten wij buiten twijfel dat diens Discours, gevolgd door Meditations metaphysiques en Princ
pia pMlosopMae (1644) een krachtigen steun hebben gegeven aan de
vrijere rigting, die Phocylides beheerschte op hetzelfde gebied ! ). Phocyi) C'est au chatcau de Franeker qu' il composa ses Meditations metaphysiques
(publices seulement en 16i0) et qu' il jeta les fomlements de la philosophi'e nouvelle. — Mais ouvrons Ie Discours de la Methode, cette antobiographie , dont les
renseignements sont si exacts et les dates si précises. Le Discours de la Methode a
été écrit en Frise, a Leeuwarden, en 1636, et parut en 1637. — Ainsi nons connaissons le lieu et la date de la naissance de la Mëtaphysique Cartesiynne. Il faut
retenir ce lieu d°sormais sacré pour tout homme qui pense, et cette date, 1'une des
plus grandes de 1'histoire de 1'esprit humain : Chat eau de Franeker en Frise, 1629.
J. Mi'llet, Histoire de Descartes, avant 1637. Par. 1867, p. 202—205, 234 Descarte's
hield zich te Franeker vooral ook onledig met het vervaardigen van een werktuig
tot het slijpen van glazen voor optische instrumenten. Bekend* met de uitvindingen
op dit gebied van Jac. Metius te Alkmaar, maar onkundig met de wijze waarop deze
te werk ging, zal hij ongetwijfeld den omgang met prof. Metius gezocht hebben,
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lides was namelijk in de eerste plaats sterrekundige, geheel op de toenmalige hoogte der proefondervindelijke Wetenschap ;
vera ac seria
animi propensione et ardore in syderalis scientiae promotionem etiam
ab ipsis quasi incunabulis ac teneris unguiculis feror, schreef hij in de
Voorr. van zijn sterrekundig werk, dat nog Vóór zijne promotie in de geneeskunde i) het licht zag, de Dissert. astronomka, quae occasiones ultimi
lunaris anni 1633 deliquii manuductio sit ad cognoscendum I. statum astronomiae praesertim Lansoergianae, II. Novorum phenomenmi exortum et interitum. Fran. 1640 2). Hierop volgde een Epitome astronomiae reformatae, Fran. 1642 , terwijl na zijn dood verscheen Friesche sterrekonst, ofte
een korte, doch volm,aecMe Astronomia. Yyt eygene speculatien uytgewerckt.
Harl. 1652. Zijn leerling Amama, die het voor den druk bezorgde3),
zegt, in de Voorr., meermalen uit den mond des schrijvers gehoord te
hebben: Niemant is voor een Phiîosooph te achten, maar voor een sophist,
die de mathematische Iconsten ruecJceloos verwerpet". De grondslag waarop
hij bouwde waren „de Reden ende meermaels beproefde Experientien";
alle autoriteitsgeloof Van de scholastieken verwerpende, zocht hij „uijt
de Nature selve de loutere waerheyt", gedachtig aan 't geen „der
scholastiquen Afgodt" zelf gezegd had: Amicus Socrates, amicus Plato;
at magis amicus Veritas.
Op het gebied der logica heeft men van Phocylides Sciagraphica ïogkae
generalis. Fran. 1643; Collegium logicum disputt. XII. Ibid. 1646, en Elementale logicum , Ibid. 1648. Geen dezer werkjes hebben wij kunnen inzien, doch Vriemoet staafde des schrijvers Machte in de Voorr. van het
laatste, dat men, door zich tot dusver bijna alleen tot liet theoretisch gedeelte dier wetenschap te bepalen, haar vervelend had gemaakt door
dorre lang wij ligheid en nuttelooze Vraagstukken. Wat de metaphysica
betreft was zijn afkeer van de scholastiek niet minder groot.
ofschoon deze ook niet in de geheimen zijns broeders was ingewijd. Vgl. Millet, p.
261 , 2 7 5 ; Des Cartes, La Dioptrique, p. 1 , 2 ; Vriemoet, p'. 100.
i) Bij een daar voor geplaatst vers wordt hij Medicinae ita Mathaseos dudum
Cand. getiteld.
2) Hierin licht hij zijn gevoelen t o e : l o Coelum esse corpus fluïdum ac dissipabile, quale noster est Aër; 2o Pianetas, unico excepto Sole, non [lus nativae lucis
habere, ac noslra Terra ; 3o Qnam aequo j u r e , cum cacteris Planetis stellam dici
posse, dum aeque moveatur, 4o Omnes Pianetas, ut et flxas, non minus, quam
Terra, suas habere exlialationes. Ex liac itaque Analogia , ae conjuncta Stellarum
cum nostrate Terra aflinitate concludimus, Nova Phænomena nonnisi exhalationes
esse Stellarum, quæ intoriore dispositione ac radiorum virtute incensæ ardent, ac
paulatim deficiënte materia evanescunt. Cf. Praef.
3) Dirck Rembrandt van Nierop gaf nog Een kort By-voeghsel op de Friesche
Sterre-konst,
Harl. 1654. Een 2e druk der Fr. Sterrekonst verscheen in 16G3.

Dl. II.

12
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In de PMlosopJiia naturalis, sim physioa vetus-nova, ex optimis quïbusque
autoribus, antiquis pariter & neotericis deducta , propriisque speculationibu
et inventis aucta ê ülustrata, had hij zijn standpunt als natuurkundige
aangegeven. Zijne laatste ziekte overviel hem terwijl het boek reeds
ter perse was gelegd. Mc. Amama heeft op des stervenden verzoek zich
in 1651 belast met de voltooijing. De rigting, welke de hoogleeraar tien
jaren te voren in zijn eerste werk beleden had, hooge waardering namelijk
van de mathematische wetenschappen voor den natuurkundige, handhaafde
hij ook in dit laatste , ,,dum nihil in ea, prout hactenus nobis constat,
docuimus, nisi quod sana ratio, fidissima experimenta, et observationes
mathematicae demonstrabant. Hinc philosophantium dogmata pleraque
evertere coacti fuimus, qualia sunt de motu recto et circulari, eet. i).
Terwijl dus de nieuwere rigting, door den invloed van Cartesius, aan
de Utrechtsche academie in Henr. Eenerius, aan de Leidsche in van
Schooten, warme aanhangers vond, bleef Franeker niet achter.
De methode van Cartesius: de ne recevoir jamais aucune chose pour
vraie, que je ne la connusse évidemment être telle, c'est à dire d'eviter
soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre
rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement
et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse occasion de Ie mettre
en doute"; was zij ook niet die van onzen hoogleeraar ?
Dat streven leidde hem tot eene verrassende ontdekking aan den
sterrenhemel, waaromtrent wij de volgende mededeelingen verschuldigd
zijn aan de groote belangstelling, welke prof. W. A. Enschedé steeds
in onzen arbeid heeft betoond.
Holwarda is namelijk de eerste geweest wien het duidelijk bleek en
door wien het feit bekend is geworden, dat de glans van zekere vaste
ster in het beeld van den Walvisch, en welke in de sterrelijsten als
o Ceti te boek staat, aan afwisselingen onderhevig is; dat die glans
namelijk na zekere tusschenpoozen verflaauwt. ja geheel of bijna geheel wordt uitgedoofd en daarna weer met toenemende sterkte terugkeert,
zoodat die ster beurtelings vei'schijnt en verdwijnt.
Was die ster reeds in Augustus 1596 door David Fabricius ontdekt,
in October van hetzelfde jaar niet meer te zien, eerst in 1609 door
hem op nieuw waargenomen, en intusschen als eene nieuwe ster in Jo.
Bayeri Uranometria (Aug. Vind. 1603) onder den naam o Ceti geboekt,—
die waarneming van Fabricius had slechts het onderwerp eener briefwisseling uitgemaakt met Tycho Brahé. Zij had het verschijnsel ook
i) De meeningen van Deseartes de vacuo in Natura werden door Phocylides niet
gedeeld. Cf. Morhof, Polyhistor, ed. 4a. II, 287. 288.
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niet tot klaarheid gebragt, was slechts in een beperkten kring bekend
geworden, en zeer zeker niet ter kennis gekomen van den Franeker
hoogleeraar. Zóó wordt Holwarda's ontdekking in hoofdzaak voorgesteld
door J. H. Von Mädler, Gesch. der Himmelskimde, Braunschw. 1873,
B. I , S. 299; in de Volgende bewoordingen: Holwarda, Professor der
Philosophie an der Niederländischen Universität Franeker, hat uns
zuerst mit einem seinen Glanz veränderlichen Fixstern bekannt gemacht.
Allerdings war o Ceti schon von DaVid Fabricius gesehen, aber 1'ür
einen neuen Stern gehalten worden, da er nicht nur für das freie Auge,
sondern auch für die damaligen Fernröhre wieder verschwand. 1638
sah ihn Holwarda wieder; er verschwand auch diesmal, erschien aber
aufs neue am 7 November 1639. Nun verfolgte er das merkwürdige
Phenomen aufmerksam, sah den Stern noch fünfmal erscheinen und
wieder verschwinden i), so dass sich seine Periodicität schon damals mit
ziemlicher Annäherung zu 336 Tagen ergab, und eben so der Umstand,
dass er in jeder Erscheinung nur etwa 50 bis 60 Tage sichtbar bleibt.
Alles dieses noch näher zu bestimmen, hinderte Holwarda sein früher
Tod. Hevel und andere Astronomen setzten und setzen noch heut clie
Beobachtungen fleissig fort, und fur unsere grosseren achromatischen
Fernröhre verschwindet er jetzt überhaupt nicht mehr ganz; sinkt aber
von der zweiten Grosse bis zur zehnten herab".
Of Descartes nu een onmiddellijken invloed op Holwarda heeft uitgeoefend , of een bijkomenden , laten wij in het midden. Onder verbetering meenen wij het er voor te mogen houden, dat Holwarda een
eclectisch philosoof was. Sprekende van den bovengenoemclen Mc.
Amama, als den leermeester Van Ulr. Huber, zeide Camp. Vitringa dan
ook in 't voorbijgaan: vigente turn in Academia hac genere quodam
philosophiae inter Aristotelicam et Cartesianam medio 2).
Gaf de Voorwaartsche rigting van den jeugdigen hoogleeraar aleenigen aanstoot aan den ouden Verhel, die den ondergang zijner rigting
met smart zag naderen, voor 't overige ontmoette Holwarda, voor
zoover ons bleek, geen tegenstand. Integendeel P. Winsemius en Chr.
!) Vgl. ook R. Wolf, Gesch. der Astronomie. Munchen 1877, S. 4-16, welke
celeerde verzekert: Er wurde nun 164-1 bis 1648 von Fullenins und Jungius wiederholt gesehen, sodann von Hevel, welcher ihra den namen „Mirn, der Wunderbare"
beilegte, systematisch beobachtft. Letzterer wies seine periodische Veränderung nach,
und theiltê 1662 seine seit 1648 erhaltenen Resultate ol†entlich mit in einem Succincta
historiola novae ac mirae slellae in collo Ceti ceriis mini temporibus clare admodum
affulqentis, rursus omnino evanescentis betitelden Anhange seiner Schrift: Mercurius
in Sole visus. Gedani 1662.
2
) C. Vitringa, Orat. funebris in excessiim Ulrici Huber, p. 38.
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Schotanus leidden zijn eerste astronomisch werk met Latijnsche en Grieksche lofverzen in.
Men wachtte tot den 5 Maart 1647 met Holwarda's bevordering tot
Prof. philosopMae ordinarius, op ƒ700 tractement. Den 15en derzelfde
maand hield hij de inaugurele Orat. de ratione liumana i).
Jammer, dat de jonge man, van wien de hoogeschool nog zoo veel
mogt Verwachten , en die ook als geneesheer nuttig werkzaam was,
slechts 32 jaren oud, den 22 Januarij 1651 aan de tering overleed.
Zijne echtvrienclin Maijcke Wijbes Pybingha (geb. 17 Dec. 1618) overleefde hem met eene dochter. Vier jongetjes hadden zij reeds ten
grave gebragt. Die dochter werd haar in 1687 door den dood ontrukt. Drie jaren later, den 27 October 1690, sloeg haar stervensuur.
Zij was den 19 Mei 1643 met Holwarda in het huwelijk getreden.
Dom. Acronii à Barna, Parentatio in olitmn Joh. Phocylidae Holwarda, geplaatst voor de
Philosophiœ Naturalis defuncti; Nœnia ad urnam D. Jo, Phocylidæ Holwarda, L. A. M.,
lied, Doet. ao in lil. Fris. Acad. Orthodoxie Philosopliiœ Profess. Ordin., Mathematici celeherrimi , profusæ, Fran. 1651; Joh. Arcerius , Bibliopola, UowJdacht over de Onrype Doodt
van Joh. Phoc. Holwarda. Fran. 1651 (in plano) ; Joh. van der Waeyen, Progr. fwnehreMisalethae Phoeyliiis Holwarda, 1687; Vriemoet, S55—362; Paquot, I I I , 213, 314; Eigenhandige aanteekeningen van Holwarda en zijne vrouw, in de Cc-11, E.

J o n a n n e s J a c o b u s W i s s e n b a c h , Rhala's opvolger, was
een Nassauer, den 8 Oct- 1607 te Fronhausen geboren. Zijn Vader,
predikant aldaar, liet hem aanvankelijk op de school in het naburige
Dillenburg, verder aan het academisch gymnasium te Herborn, opleiden. Wegens zijne zwakke stem minder geschikt Voor den geestelijken
stand, ging de jongeling zich liever aan de regten wijden, te eer, daar
hij van de leiding en den steun zijner Verwanten, Johannes en Antonius Matthaeus en Justus Reifenberg, Verzekerd was.
Het onderwijs van den eerste genoot hij te Herborn niet lang, want
het door den oorlog geteisterd Vaderland verlatende, begaf de jonge
Wissenbach zich naar de Franeker academie, waar hij, naar het schijnt,
in den aanvang Van 1627 is ingeschreven 2). Drie jaren was hij hier
i) Gedrukt achter de Philos. Naturalis. Ook heeft hij Scb. Franck's Werelt —
spiegel •—• verbetert, vermeerdert, verrijckt , met verscheydene ghedenckio. annott.
ende sommaire geogr. beschrijving en. Bolsw. 1G49. Een Speculum medicinae practicum
on eene Comm. super creatiow bleven onuitgegeven. Voor de Hhtoriarum ab exeessu
Garoli V per Frisiam gestarum Libri septem van P. Winsemius ontmoet men een
uitgebreid Latijnsch vers van onzen Holwarda.
2
) Na Sept. 1626 tot Junij 1627 geeft het Album Acad. geene datums aan.
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de leerling en huisgenoot Van zijns moeders broeder prof. Reifenberg.
Sedert 3 Mei 1630 studeerde hij te Groningen, onder zijn oom Ant.
Matthaeus. Was Reifenberg zeer Voldaan over des jongelings vlijt en
Vorderingen l), te Groningen maakte de leerling van Matthaeus zich een
naam met zijne Emblemata Triboniani; sive legum Pandectarum. qiias —
Trïbonianus, juris compilator, inlerpolavit, aliorumqiie Imperatorum novas
Constitutiones mfkxit Elenchus- Gron. 1633 2).
Deze beschuldiging tegen Tribonianus, welke haren oorsprong Vond in
eene tegen de school van Cujacius gekeerde rigting, was eerst door Matthaeus op onzen vaderlandschen bodem overgebragt. Zij vond daar echter
weinig bijval. Niettemin bleef zij altoos een stokpaardje Van Wisscnbach.
Aan dat werkje heeft hij zelfs zijne , overigens Verdiende, opgangin de geleerde wereld te danken ;!), en wel in de eerste plaats een
beroep naar Heidelberg in 1634, nog vóór zijne promotie, want op reis
derwaarts verwierf hij immers den 24 Mei V. d.j. te Marburg den doctorstitel. Na den ongelukkigen slag bij Nordlingen Verdween echter
de hoop om dien leerstoel te aanvaarden. Wissenbach keerde dus naar
Groningen terug en schreef, ofschoon I. U. D., den 25 Aug- 1635 andermaal zijn naam in 't academiealbum. In 't volgende jaar Vergezelde
hij den Oostenrijksehen baron Van Zinzendorff als „Hofmeister" op eene
reis door Frankrijk, vervolgens bragt hij aan een oom, die te GenéVe
rector was, een bezoek, om ten laatste, in 't begin Van 1639, over
Engeland, naar Franeker terug te keeren.
Intussehen was de reiziger reeds in aanmerking gekomen voor het
professoraat te Deventer. Geen nadeel, dat dit hem was Voorbijgaan,
!) Hij schreef daarover aan Saeckma, 21 Sent. en 4 Oct. 1628. Coll. v. Br.
ns. 239, 240.
2
) Eene tweede uitgave is getiteld: Emblemata Triboniani, sive Leges Pandectarum & Codicis, à Triboniano inlerpolatae & ad novi juris rationem infleæae.
Frau. 1642.
3
) Cu ui et ipse olim in lmnc libellum incicnvsem et miratus et indignatus sum ,
quod eo opusculo dicatur Auctor sibi viam parasse ad famam : nam nihil quicquam
iiiilii videtur ibi praestitisse , quam quod, ut est in proverbio , hircum mulgentibus
cribrum supposuerit. Exhibuit sesquicentum fere euibleaiala, sed ex aliis maximam
parteiii desenpta, quae enim ex suo ipsius ingenio profecta sunt, vix numerum faciunt. Scilicet non tam late patebat eruditio Wissenbacliii, cumhunc libellum ederet,
ut omries Interpretum loculos potuisset excutere et in rem suam vertere. Zoo vaart
liijnkershoek uit in de uitvoerige voorrede van de Observatt. juris Rom. L. V—VIII
{Opera omnia, L. B. 1767, I, 135, 199). Deze groole geleerde is daarentegen ingenomen met Joh. Wybo, Tribonianus ah emblematibus Wissenbachii Hberatus,\]lr.'l7%9,
welk geschrift, met dat van Wissenbach vereenigd , wederom in 1737 te Ilalle is
uitgegeven , met eene Praefatio van Heineccius, welke voor de kennis van den oorsprong en de geschiedenis der grieven tegen Tribonianus zeer belangrijk is.
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want den 4 Dec. 1640 verwierf hij het buitengewoon hoogleersambt in
de Instituten ter zijner verblijfplaats Franeker, op een jaarwedde van
/600.
Zeer zeker heeft zijn geschrift over de Emblemata Trïboniani hem
ook den weg naar dezen katheder gebaand. Heineccius, die zich Vereenigt met van Bijnkerhoeks ongunstig oordeel over dien arbeid,
voegde er eene niet vleijende opmerking bij, voor welker toepassing
onze tijd ook wel stof biedt: Ita nonnunquam vtilius est nouaturientibus ingeniis , naoáSo^a scribere, quam vera, quam mundus veluti iam
senio desipiens, Veterumque pertaesus non nisi noua circumspiciat,
iisque non minus oblectetur, quam senes, qui sibi, dum noui quid
rumor nunciat, ipsi posteritati interesse videntur.
Het eerste werkje, dat sedert zijn optreden als hoogleeraar uit
de pen van Wissenbach Vloeide, was een Diatriba de mutuo esse alienationem, tribus disputt. publ. ventüata, autore et praeskh J. J. Wissenbach,
Fran. 1642, gerigt tegen het gevoelen Van Salmasius, die daarop eene
Confutatio uitgaf, waarop Wissenbach het antwoord niet schuldig bleef,
in Vindiciae diatribae, etc. Fran. 1645. Verder gaf hij uit Notae nomicophilol. in passionem Jesu Christi, Fran. 1643.
Den 9 Dec. 1643 zag Wissenbach zich tot ordinarius, op ƒ800, en in
1647, nadat Pijnacker en Wijbinga overleden waren, tot prof. prim.
bevorderd, waarna zijn tractement spoedig (R. 8. 17 Maart 1648) tot
ƒ1000 Verhoogd is. Voortgaande op het ingeslagen pad, gaf hij in Volgende jaren academische Voorlezingen en handboeken oVer zijn Vak ter
perse, en wel het eerst de Disputationes ad Instituta, Fran. 1648. Dat de prof.
prim. met het onderwijs in cle pandecten belast was, blijkt ook uit zijne
volgende geschriften: In extremum, Pandectarum titulum de Diversis Ilegulis Juris antigtui exercitationes cathedrariae, Fran. 1651 (Ed. 2a 1656);
Exercïtationes ad L Libros Pandectarum partes II, Fran. 1653—1658;
IIoó%itQov, sive Manuale ad tit. XVI, Lib. L. Pand.de Verb. et rerum significatione, Ad calcem adjeetae sunt Notae Nomico-Plûlologicae in Passionem
Christi. Fran. 1654 ; ten laatste In libros VI priores Codicis Commentatîones cathedrariae, Fran. 1660—1665 , 2 Voll.
't Waren Voornamelijk de drie commentaren over de Instituten,
Pandecten en den Codex, die binnen- en buitenlands eene algcmeene
waardeering vonden, blijkens de herhaalde uitgaven bij Vriemoet en Jugler vermeld l). Jugler wil echter niet ontkennen, dat de geleerde schrijver
i) Een Sijllotje errorum lrnerianorum, Contradicliones juris Canonici. en een
Compendium juris feudalis zijn kleinere verhandelingen, die niet afzonderlijk, voor
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zijne onderwerpen meer geleidelijk en duidelijker had kunnen behandelen , weshalve zijne werken voor beginnenden minder aanbeveling
verdienden.
Ofschoon ons geene Ordines Lectionum uit dien tijd ten dienste staan
om zulks te kunnen uitmaken, achten wij het toch aannemelijk, dat
de hoogleeraar niet telken jare én Instituten, én Pandecten, én Codex
te zamen op zijne collegien behandeld heeft, maar dat deze regtsboeken bij afwisseling ook door de ambtgenooten ter hand zijn genomen.
Dat het R. R. allengs op veel uitgebreider schaal onderwezen werd, is
eene vooruitgang, die den lezer niet onopgemerkt zal zijn gebleven.
Of onze hoogleeraar ook het kanonnieke regt opzettelijk en systematisch doceerde, dan of hij nu en dan in transitu daarvan iets behandelde , is ons niet duidelijk geworden. Balth. Bekker , die hem in 1654
bij de aanvaarding van het Rectoraat met een vers begroette, drukt
zich aldus uit:
WISSENBACH,
Die Goddelijke wetten
En Wereldsche gesetten
Recht-grondig kent, en in 't gestoelte leert;

Voor den grooten opgang van onzen regtsleeraar pleiten ook de pogingen om hem te lokken naar Herborn, Harderwijk, Nijmegen,
Utrecht, Leiden en Groningen. Tweemaal beproefde Groningen zelfs
hem te verwerven, eerst in 1653, wederom in 1660, en toen wel op
de aanlokkelijke voorwaarde van vrije woning met ƒ2000 tractement,
en een pensioen voor zijne vrouw, als die hem mogt overleven. Onverzettelijk bleef hij echter bij het voornemen om in Franeker te blijven.
Wissenbach ondervond dan ook in ruime mate hoe zeer de Friesche
regeering dit op prijs stelde. Was toch in 1653, vóór dat hij naar
Groningen beroepen werd, zijn tractement al tot ƒ1200 gestegen, ongezocht gaf men hem, nadat hij had bedankt, er nog /200 bij. Toen
hij in 1660 het tweede beroep naar dezelfde academie had afgewezen,
zag hij zijn inkomen als hoogleeraar nogmaals met ƒ200 verhoogd , en
mitsdien ^opgevoerd tot f 1600, een bedrag, dat nog geen zijner Voorgangers had genoten.
Te vreden en stil van aard, streefde hij echter niet naar dien naam
en die onderscheidingen; tot geen Gedeputeerde of Curator stond hij
in bijzondere relatie; geen enkele zijner werken droeg de gevierde man
aan de Overheid op.
zoover ons bekend, maar toegevoegd aan latere uitgaven van sommige werken van
W. het licht zagen.
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Ulr. Huber, zijn beroemde leerling, schetste hem als een kamergeleerde , die, wat stijf en stroef uitgevallen, eene opinie, welke hij
eenmaal had aangenomen, niet ligt liet varen.
Het gemis van aangeboren talent zocht hij door aanhoudend studeren te vergoeden. Te verwonderen is het dus niet, dat Wissenbach
geen man was Voor de groote maatschappij , integendeel zelfs in den
gezelligen kring wel eens verlegen, wanneer hij onvoorbereid gevraagd
werd om zijn gevoelen over eene regtsquaestie te uiten, — sed quae
publice proferebat, — zoo gaat Huber Voort — exquisita et elaborata
erant, nee dubitem affirmare eum pleraque solitum memoriae Verbotenus mandare.
Driemaal bekleedde hij het rectoraat der hoogeschool, in 1646,1654
en 16621). Den 16 Februarij 1665 sloeg zijn stervensure. Een jaar
te Voren was hij nog hertrouwd met Rixt Doman, de dochter Van een
magistraatspersoon ter zijner woonplaats. Zij overleefde hem. Dit huwelijk bleef kinderloos; eVenmin liet hij uit zijn eersten echt met Elisabeth Cloppenburch, eene dochter van zijn theologischen ambtgenoot,
eenig kroost na.
Aan Huber had hij, tot een aandenken Van den leermeester, de kostbare uitgave der Basilica van Fabrotus vermaakt.
De Oratio funeiris, door prof. Cup gehouden , schijnt niet ter perse gelegd te zijn. Onze
bronnen waren U. Huber , in de Dedicatie/ voor Wissenbach's Disputatt. ad Instit., uitgaven
van 1666 en 1700; Vriemoet, 363—372; add. 7 ; J. F. Juglers 'Beylrüge zur Jurist, Mographie , V, 61—71; Bouman, Geselt, van de voormal. Geldersche hoogeschool, I , passim
Carmiaa funehria sive in otitmn J. J, Wissenhachii Epioedia Academica ,fusa a Discijiulis
ei sincerièus amicis. Fran. 1665 (32 pag.) ; Zijn grafschrift Blancardi Faueg. 87 ; 6'oll.
Momtm. 425.

J o l i a n n e s C l o p p e n b u r c h was hoogleeraar en prediker te
Harderwijk, toen hij, in de plaats van Vedelius, den 8 Dec. 1643dooide Gcdep. Staten in gelijke betrekking aan Frieslands hoogeschool geroepen werd, op een tractemeiit van ƒ 1000, dat bij S, R. 11 Maart
1648 tot /1200 is verhoogd. In hem kreeg men een man Van groote
geleerdheid, die, de aangenomen kerkleer streng toegedaan, zich als
i) Van de dichterlijke hulde den Rector bewezen kan blijken u i t :
tvqyfiîou
Joh. Jac. Wissenbach'—quum
ei a. d. Cal. Jimii lïcctura Acad. demandaretur, a
civibus Acad. grata menta dicalue. Fran. 1(>if>, en Carmina yrotulalorin in honorem
Ü.Joh. Jac. Wissenbach, — cum R M. honos el onus illi. — deferretur. Kran. 1G54
(waarin een iloll. vs. van Balth. Rekker); Sam. KiMrmakor, Ad Magnificum— virum
D. Joh. Jac. Wissenbach — cum Rector crearélur. Fran. 1G54.
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fel bestrijder van andere rigtingen in de vaderlandsche kerk een naam
had verworven.
Den 13 Mei 1644 hield hij de inaug. oratie de Cathedrarwm Evangeïicarum lïbertate Christiana. Als ambtgenooten Vond hij hier Maccovius
en Coccejus. De laatste, slechts één dag na Vedelius ook tot Prof.
Theol. aangesteld , had den 18 Dec. bevorens reeds dit ambt aanvaard.
Uit hoogachting voor Cloppenburch was hij echter zoo bescheiden dezen
den voorrang af te staan, waarop zijn vroeger optreden hem, ook naar
de beslissing van Curatoren, aansprak gaf.
Na den dood van Maccovius werd het drietal in 1646 , gelijk wij weten , met Chr. Schotanus aangevuld.
Cloppenburch was van geboorte een Amsterdammer, den 13 Mei
1592 gesproten uit het huwelijk van Dirk Cloppenburch en Johanna
Janssonius. Aan de Leidsche academie had Gomarus een beslissenden
invloed op zijne rigting uitgeoefend ! ); ook hoorde hij diens opvolger
Polyander. Onder de studenten, die de benoeming Van Cour. Vorstius
door een adres zochten af te wenden , telde men ook Cloppenburch;
ja onze academieburger had zelfs de Vermetelheid den onregtzinnigen
hoogleeraar te bestrijden , ofschoon anoniem , met Excerpta , ontleend
aan diens Tractatiis de Beo, sive de natura et attrïbutis Bei, waarvan
in 1610 eene tweede uitgave te Steinfurt verschenen was. Vorstius
achtte het der moeite waard tegen hem eene Apologetica exegesis, sive
plenior declaratio locorum aliquot, quae ex L. ejusdem de Beo — excerpta,
eique pro erroneis imposita simt, Hanov. 1610, in de wereld te zenden.
De Leidsche academie Verlatende, had Cloppenburch, na een kort
oponthoud te Franeker, tegen het einde van 1612, de universiteiten
te Sedan, Herborn, Marburg, en in 1613 Heidelberg, voorts Bern, Zurich,
Bazel, Genève, Montauban , Nimes en Saumur bezocht, hier korter,
daar langer vertoevende. Te Heidelberg verdedigde hij den 24 Julij
1613, onder Coppenius, zijne Positiones theol. de Filii divinitate; in den
zomer Van 1614 hield hij te Bazel, waar hij een geheel jaar lang
Buxtorf's huisgenoot was, twaalf openbare voorlezingen over Jesaia 53.
Den 9 Sept. deszelfden jaars te Genève geimmatriculeerd, disputeerde
onze academiereiziger daar ook, onder Turrettinus, over Positiones de
Christo Servatore. Goed geharnast dus als redetwister, keerde Cloppenburch terug, om in 1616 als leeraar een werkkring te Vinden in
x
) Tibi quidem D. Doctor Goinare ut veteri praeceptori, cui acceptam ferunt
primam suam nÓQqxoaiv studia mca Hebraica, Theologica et exercitia concionum,
quem ut ia medio studiorum cursu mihi ereplum lugebam
schreef hij in 1637
in de Epist. dedic. voor de Schola sacrificiorum palriarchalium sacra.
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Aalburg. Een openbaar dispuut tusschen hem en den welbekenden
Remonstrantschen predikant Slatius, dien hij Van Socinianismus beschuldigde, kon in 1617 niet uitblijven1).
In 1618 naar Heusden vertrokken, vond hij hier Gijsb. Voetius als ambtgenoot. Den 17 Junij 1621 werd Cloppenburch tot predikant in zijne
geboortestad Amsterdam bevestigd.
Zijn CancTcer van de leer e der Wederdooperen, Amst. 1625, geVolgd
door het SvhriftuyrlycJc fondament van de Engliepoorte. Amst. 1627, gerigt
tegen de „Enghe poorte en Sieckentroost" Van den Remonstrant Ed.
Poppius, en Trouwhertige aenwysinge van Theologische redenen, waaro
het — onmogelyJc is te treden in Vr ede-handeling en tot vereeniging der R
monstranten met de Gereformeerde KerJce, Amst. 1627, doen ons hem
kennen als Vurig bestrijder Van hen, die men toen Wederdoopers noemde,
en- Van de Arminianen.
Maakte hij zich Vijanden in zijn ijver tegen Coster's schouwburg, nog
meer joeg hij de stadsregeering tegen zich in 't harnas , door steun te
geven aan het denkbeeld , dat de schutters geene gehoorzaamheid behoorden te zweren aan een Arminiaanschen Hopman. Hij week Vrijwillig
naar Leiden en Voorkwam zoodoende 't geen zijn partij- en ambtgenoot
Smout oVerkwam, nl. de aanzegging om binnen 24 uur de stad te Verlaten 2).
Wat zeker door hem niet was Verwacht, de kerkeraad noodigde hem
niet uit terug te keeren , maar weigerde ook zijn eervol ontslag niet,
toen de gemeente in den Briel hem ten jare 1629 had beroepen.
Van 1630—1640 heeft Cloppenburch hier gestaan, en zich, naar het
schijnt, eens meer met wetenschappelijke studiën bezig gehouden,
dan met polemiek. Uit deze jaren dagteekenen immers zijne Deliciae
i) Dat hij als predikant der Contra-remonstranten eerst te Bleiswijk dienst gedaan
en als zoodanig met Slatius gedisputeerd zou hebben, schijnt onjuist. Hij twistte met
Slatius in 1617, toen hij te Aalburg stond, en de Aalburgers schonken hem daarvoor
een jinonuinentum argenteum" zegt à Marck. Op den titel der Rhapsodia lugubris worden Aalburg, Heusden, Amsterdam en Brielle, geenszins Bleiswijk, als zijne standplaatsen genoemd. Zoo ook op zijn grafsteen
2
) Zie Wagenaar, Vad. Hist., XI, 8'2—84, en de daar aangeh. bronnen. Deze
eeds-quaestie was eerst aan 't oordeel der Leidsehe faculteit onderworpen en in
strijd met den wensch des magistraals beslist. De Deputatcn Synodi , waaronder
Cloppenburch, keurden de beslissing goed. Van daar de aanleiding tot misnoegen
tegen hem. Zeil schreef hij hierover aan Gomarus: Extra urbem patriam nunquani
profugi : sed cum ex oflicio ab uibe abessem non latenssed cum utriusque Synodi nomine
apud Praepot. Hollandiae Ordines eorumque Delegatos, monitus de periculo , cunctandum censui, donec indignationem deprecatus hocpossem eflicere ut ad causam
dicendam admitterer sine ulla honoris ant Iibertatis diminutione, etc. Kortom hij
zou onverdiend de zondebok (piacularis victima) geworden zijn. Smout en Cloppeuburch werden vooral ook door Vondel duchtig gegeesseld, waarover men leze Mr.
B. H. Lulofs , J. van den Vondel — opgehelderd. Gron. 1838, blz. 323 en volg.
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Erielenses, sive Collationes criticae cum Ludov. de Dieu, Bremae 1632;
Epist. ad Lud. de Dieu, de die, quo I, C. et quo Iudaei comederint Agnum Paschalem. Tractatio de SabbatJio JI-VTI-QOTCQWTÙI. AC super utraque
amiea collatio epistol. cum Lud. Cappello , etc. Amst. 1631; Sacrifkiorum
patriarcJialium schoïa sacra , L. B. 1637.
Ook schreef hij in 1637 eene Onderwysinge van woecJcer, inkrressen ,
coop van renten en allerley winste van geit met geit. Salmasius, door een
harden winter in Zeeland opgehouden en zoodoende met Cloppenburch
in vriendschappelijke aanraking gekomen , zou Volgens afspraak zijne
bedenkingen tegen dit werk schriftelijk aan den schrijver mededeeîen.
In stede hiervan zag de Brielsche leeraar zich weldra weinig heusch
door Salmasius bestreden in diens verhandeling de usuris (L. B. 1638).'
Schriftelijk beklaagde Cloppenburch zich daarover bij hem, met wien
hij meende bevriend te zijn en gaarne wilde blijven , met geen ander
gevolg echter, dan de aanzegging van Salmasius, dat hij eene openbare wederlegging Van zijn brief kon Verwachten. Onze predikant gaf
in afwachting van een en ander eene Latijnsche vertaling Van zijn
boek uit met den bedoelden brief (L. B. 1640). Hierop schijnt van
Salmasius' zijde eene Besponsio ad calumniatoriam, epistolam Joh. Cloppenburgii, L. B. 1640, gevolgd te zijn, die ten zelfden jare door Cloppenburch met eene Besponsio ad calumnias Salmasianas, werd beantwoord.
Cloppenburch heeft den Briel verlaten, om den 4 Febr. 1641 den
theologisch en leerstoel te Harderwijk in te nemen.
Van zijn onderwijs aan de Veluwsche kwartierschool weet men , dat
hij den CancJcer van de leere der wederdooperen weder bij de hand genomen en in 48 disputen behandeld heeft. Achttien disputen werden
Voorts onder zijn praesidium gewijd aan Verschillende Vraagstukken,
elf aan het Verbond der werken i).
In het jaar Vóór zijn Vertrek naar Franeker zoog hij uit theses, die
zijn ambtgenoot Ant. Deusing had laten verdedigen, zeven punten van
onregtzinnigheid in theologische en metaphysische leerstukken , betrekkelijk de Voorzienigheid, de Engelen, de ziel en hare vereeniging met
het ligchaam, enz. Buiten Deusing om, onderwierp hij die aan 't oordeel Van de Geldersche Synode en Van de theol. faculteiten der Vier
hoogescholen. Nadat Deusing met die zaak bekend was gemaakt, onderwierp hij zich gaarne aan 't oordeel der Leidsche faculteit. Zijne

!) Gangraena iheolor/iae Anabaptisticae, disputt. XLVIII olim publice ventilat
in Gymm. Gelro-Velavico. Fran. 1645, Fasciculus Disputt. seleetarum oetodecim.
Hard. 1642 , Disputt. XI de foedere Dei. Hard. 1645. Vóór Goccejus heelt hij dus
het leerstuk der Verbonden reeds ontwikkeld.
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stellingen werden wel als gevaarlijk Voor de academiejeugd afgekeurd,
maar den aanklager werd tevens op beleefde wijze onder 't oog gebragt, clat
zulk drijven der Kerk geen heil kon aanbrengen, 't Schijnt wel, dat
Deusing, zeer te regt, Verontwaardigd bleef over de wijze, waarop
Cloppenburch de beschuldiging op touw had gezet, door nl. in't geheim,
zonder de theses over te leggen, enkel de quaestieuse punten naar eigen
opvatting te formuleren. De Leidsche faculteit vroeg dan ook den tekst
der aangevallene theses op. Vandaar, dat Deusing ook nog na de uitspraak in 1643 verscheidene polemische werkjes uitgaf, wier titels bij
Paquot o. a. vermeld zijn. Cloppenburch liet toon de correspondentie
en de beslissing in deze zaak drukken, onder den titel: Bes judieata
de fake missa in messein Theologkam ab Ant. Deusingio , Bliysices et Matthes. Professore. Iran. 1646. Die pennestrijd was dus voortgezet, terwijl Cloppenburgh al lang te Franeker stond.
Evenals zijn voorganger Yedelius was hij hier ook tot academieprediker aangesteld. De magistraat haastte zich hem daartoe degrootekerk
open te stellen „'t zij 's morgens tot ses ofte nae noen tot 4 wijren ,
opdat de gemeente ende de burgerie des te beeter het gehoor mooge
genieten ende in de goclzalicheit meer ende meer geoefent ende gesticht
werden" *). Ruim vier jaren later vindt men den hoogleeraar overhoop
met de beide Franeker predikanten, inzonderheid met Ds. Matthias
Walsweer. Waarover het verschil liep, weten wij niet. Uit Cloppenburch's missive aan de Staten , ter begeleiding van een daarbij niet
voorhanden „Memoriael" over de zaak, meenen wij te mogen opmaken,
dat niet de leer maar naijver hier in 't spel was2).
Zijn academisch onderwijs schijnt meer de geloofsleer, bestrijding van
onregtzinnigen en twistvragen ten onderwerp gehad te hebben, dan de
schriftverklaring, 't Geen hij in 't licht gaf Verraadt dit, b. v. Disputationes
Tilad guinque articuïos Bemonstrantium , Fran. 1646; Disputationes XVde
!) Telling, Aanrakingen, enz.
) Walsweer gaf aan theql. studenten onderwijs in de praxis sacra, o. a. aan
Nic. Arnoldus. Van daar misschien eenige naijver. Cloppenburch had altoos vrede
met hen gehouden, sonaeugesien der Pastooren haere inbeeldinge ende roem van
meerder hoocheyt in den Prediekdiensl, als alleene looiTelijck daer toe beroepen
sijnde", maar sedert eenigen tijd was hij door Walswcer zoo sgeinquieteert geworden,
dat hij niet sonder suchten het werek sijner beroepinge kon úijtvoeren". De Staten
hebben de beslissing, behoudens appèl, aan Curatoren opgedragen. Coll. v. Br. no.
202, S. R. 3 Aug. 1648. De uitdrukking «inbeeldinge" doet vermoeden, dat de
hoogleeraar over hen wilde heerschen. Heerschzucht zou hij, op aanstoken zijner vrouw,
te Franeker immers aan den dag hebben gelegd, volgens prol. Yalckeiiier. ZieBouman, 1, 87 , aant. L
2

3
) Met eene Praefat. hist. de origine et progr. Socinianismi, ook in het llollandsch
uitgegeven als: Opkomst en leer der Soeinianen. Dordr. 1G51. 12o,
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Canone theologica; Aphorismi ex scriptura Prophetiea et Apostolica cîémonstrati,
Fran. 1648 ; Compendiolum Soeianismi confutahim, Fran. 1651 8 ); Vindiciaepro
veritate Spiritus sancti advcrsus Pneumatomachum Jo. Bidellum, Fran. 1652; •Anti-Smalcius de divinitate Christi, Fran. 1652. Chr. Schotanus gal' in 1653 een opus posthumum van hem , nl. Exercitationes super locos communes TJieoïogicos, uit.

Blancardus getuigde van Cloppenburch: et docendi genere et scriptis
egregium aevi sui ornamentum, etiam cum esse desiit, aequabili fruitur
fama sui. Naar Ypeij's getuigenis was hij bij de Friezen zeer gezien.
Op aandrang zoowel van geleerden als van boekhandelaars is dan
ook de uitgave van al zijne werken , van welke meer dan één voor
's mans dood eene nieuwe uitgave hadden beleefd, door zijn kleinzoon
Prof. à Marck in 1684 tot stand gebragt, „volgens appointement" van
Ged. Staten van Friesland, d. i. geheel of ten deele op 's Lands kosten , waarna aan à Mark nog f 150 voor de opdragt vereerd is i).
Kan men zich al vereenigen met het oordcel van à Marck, dat Cloppenburch niet spoedig anderen van onregtzinnigheid verdacht hield, als
zij, het wezenlijke der gereformeerde leer behoudende, van den gewonen weg afgingen; dat hij zijne leerlingen waarschuwde tegen het
jwrare in verba magistri en eigen onderzoek aanbeval, niettemin is het
in hem te betreuren, dat hij zijn geheele leven door een aanvallenden
oorlog voerde tegen zoovelen, die zich maar even buiten die beperkte
grenzen zijner verdraagzaamheid bewogen. Gelukkig had hij in Coccejus en Schotanus humane ambtsbroeders, die in zijn oog niet wezenlijk van de kerkleer afweken, zoo dat zijne scholastiekerij voor onze
academie geene twistvuren stookte.
Den 29 of 30 Julij 1652 overleed hij, zijne tweede vrouw Elisabeth Wessels en zeven dochters nalatende, van welke eenigen misschien
uit het eerste huwelijk met Lea Gastelein. Chr. Schotanus hield de gebruikelijke Oratio funeoris, die echter niet werd uitgegeven.
Joh. Marckii Praef. ad J Cloppenhurgü Theologica Opera omnia. Amst. 1684, Traj. 1708, Tom.
I. ; Niceron, XL. 184—190; Vricmoet, 3 7 3 - 3 8 6 , add. 7 , 8; Paquot, I , 610 —013 ; Ypcij,
LeUerh. gesel, der System. Godgel., 11, 02—67; Bouman, 1,81—88 ; Glasius,I, 278—2S2 ;
Chr. Sepp. a. w. II, 88, 272; lihapsodia luguliris in insperatum excessv.m J. Cloppenhirgii.
Fran. 1652 (waarin Grieksche verzen, o a. van Abr. de Grau en TJlr, Htiber). Het Progr.

i) Van de toen nog onuitsegevene werken, vindtmen hier in slechts een Tractatus
de sabbatho Christiano. Pr'acier stutlia etiam Theologica — zegt à Mark—quam
Chronologica et Philologica amaverit, dooere potest Fascieulus integer supputationum
Chronologicarum, juxtà paraphrasin Persicam Librorum Genesis et Exodi, ipsius
manu nitide descriptam, quae mecum communicavit — Michael Busschius.
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funeire, gesteld door den Rector Dom, Acronius à Buma, aangehaald door à Marck, kwam
ons niet in handen. Zijn grafschrift Blancardi Paneg. 88 ; Coll, Monum. 437.

G u i l i e l m u s C u p . Wat sedert de stichting der academie nog niet
had plaats gevonden, zag men tegen het midden der 17e eeuw gebeuren.
De juridische faculteit werd namelijk na den dood van Rhala en Wijbinga zamengesteld uit vreemden, d. i. niet-Friezen. Wissenbach,
die al eenige jaren in functie was, werd den 19 Febr. 1647 tot
primarius benoemd, in welke hoedanigheid de Pandecten voor zijne
rekening kwamen; gelijktijdig werden Cup, een Gelderschman, en
Banck, een Noor, hem ter zijde gesteld. Van waar het verschijnsel , dat de Friezen zich een kroon moesten laten ontrooVen, die
de Schotanussen, v. Beyma, Lycklama, Faber, Bouricius, Rhala en
Wijbinga hadden gedragen? Geene andere oorzaak, meldt Huber,
dan de ongelukkige, verfoeijelijke haast, waarmede de academische
studiën werden ten einde gebragt. Die aldus de academie verlieten
waren dan, bij het gemis van Voldoende kennis en wegens hunnen onrijpen
leeftijd, nog ongeschikt om onderwijs te geven. Van academische opleiding
verder verstoken en gewikkeld in de beslommeringen der praktijk, waren zij weldra nergens minder voor geschikt, dan voor een katheder.
Van daar in Friesland het toenmaals verbazend gebrek aan personeel,
waaruit een goed regtsleeraar kon gekozen worden. Onder deze omstandigheden was Huber's geboortegrond geluk te wenschen met een
man als Cup, wiens kunde door den tijd en het ambt, d'at hij bekleedde,
was gerijpt; in wien men een uitstekend leeraar kon Verwachten, die
overvloedig had beantwoord aan 't geen daartoe werd Vereischt.
Cup was te Zalt-Bommel geboren den 6 Julij 1604. Petrus Cup en
Elisabeth Van Wely , zijne ouders, leden Van deftige en invloedrijke
familien, hadden bij de opleiding Van hun zoon hetfestina lente betracht.
Na immers aan de Latijnsche school ter zijner geboorteplaats, waar Van
Galen toen rector was, alle klassen te hebben doorloopen, werd hij nog
naar de Latijnsche school te Leiden gezonden , ten einde goed onderlegd eerlang aan de academie aldaar zijne studiën met meer vrucht
te kunnen voortzetten.
Aan 's lands oudste hoogeschool onderwezen Gilb. Jacchaeus en Franco
Burgersdijk hem de wijsgeerige wetenschappen , Dan. Heinsius en G. J.
Vossius de humaniora. Hoe zijne regtsgeleerde studiën onder Ev. Bronckhorst, Cunaeus en anderen hoogst doelmatig werden geleid, dat heeft
Huber uitvoerig ter navolging voorgesteld aan Franeker's academiejeugd,
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toen de verdiensten Van zijn gestorven ambtgenoot zonder ophef door
hem werden herdacht.
Na openlijk gedisputeerd te hebben de privatis delîctis, promoveerde
onze Cup den 15 Januarij 1627, met grooten lof. Ofschoon hij zich te
Leiden wel als advocaat liet inschrijven, werd door hem voortaan toch
meer werk gemaakt van privaatonderwijs aan studenten, dan van de
praktijk. Inmiddels begaf hij zich in den echt met Geertruid Gordon ,
eene juffer Van Schotsche afkomst.
Voor den Veluwschen regts-katheder, dien hij in 1634 heeft beklommen, zullen zijne Leidsche leermeesters hem ongetwijfeld hebhen aanbevolen, op grond van de praktische geschiktheid, die hij zich naast
uitstekende theoretische kennis verworven had. Dat hij daar de Instituten behandelde, mag men afleiden uit zijne Disputationes ad Institutiones impériales, Harderv. 1638 , aan Vriemoet onbekend gebleven.
Tevens zag hij zich het onderwijs in de zedekundige wijsbegeerte opgedragen.
De bekrompene bezoldiging van ƒ550 in aanmerking genomen, zal hij
gaarne naar Franeker zijn vertrokken, waar hem / 800 tractement
wachtte.
Wars van gunstbejag en vleijerij wijdde de ongekunstelde, degelijke,
man zich hier geheel aan zijn ambt; de achting en genegenheid van
medeburgers, ambtgenooten en leerlingen werden hierdoor ruimschoots
zijn deel; zijn zinspreuk probitas laudatur et alget zag hij voor zich zelven waarheid en werkelijkheid worden. Weinig nut er in ziende om
zijne leerlingen te vermoeijen met vraagstukken aan verouderde Romeinsche regtstoestanden ontleend , beschouwde hij zijne taak als regtsleeraar om inzonderheid die deelen der wetenschap te behandelen,
welke in Themis zalen van praktische toepassing waren, 't Geen hij
in 't licht heeft gegeven, staat clan ook in onmiddellijk verband met
zijn academisch onderwijs. Of zijne Disputt. ad Insiituta (elders vermeld onder den titel In libros InstituUonum disputationes), in 1650 te
Franeker uitgegeven , alleen een herdruk, dan wel eene geheel nieuwe
bewerking van zijn Harderwijkschen arbeid zijn, kunnen wij, bij het gemis
van beide werken , niet beslissen. Huber waardeerde ze zeer, wegens
des schrijvers belezenheid, scherpzinnigheid en helder oordeel. Zij werden gevolgd door eene Disput, de lege Falcidia, Fran. 1G49, — ook opgenomen in Be sucecssionibus disputationes XXVI, Fran. 1651, — en door
De OHigationïbus disputationes XXVIII, Fran. 1654; waarvoor de Ged.
Staten hem ƒ150 vereerden. Een Fasciculus Dissertationum juridicarum,
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Bespondente per Mum Vinando Gup , in quatuor Institt. lïbros B. Iustinian
zag in 1664, ten zelfden jare zagen ook zijne Notae et Animadversiones
in Insütutiones lustin. het licht.
In 1655 beproefden de Curatoren der G-eldersche academie hem weder te winnen, maar de Friezen wisten, door zijn tractement tot f 1000
te Verhoogen, den man te behouden, ,,wiens dienstenendegoede officien
een yder genoech bekent waren" ! ). Na den dood van Wissenbach werd
Cup in diens plaats primarius en als zoodanig met het onderwijs in
de Pandecten belast. Gelijktig zag hij zijne jaarwedde verhoogd tot
ƒ1200. Huber, zijn nieuwe ambtgenoot, onderwees voortaan de Instituten 2).
Hebben wij al een en andermaal gelegenheid gehad op te merken,
dat vele hoogleeraren, die niet op Frieschen bodem geboren en getogen waren, te Franeker soms lang tegen de derdedaagsche koorts hadden te worstelen, Cup ondervond zulks ook dertig maanden lang. Zijn
geheugen had er zóó onder geleden , dat hij, die Vroeger voor de Vuist
dicteerde, sedert Van eene schets gebruik moest maken. Ook trof hem
in 1652 eene andere ramp, het oVerlijden van zijne Geertruid, die hem
zes jongens en een meisje had geschonken.
Hertrouwd met Catharina Reneman, wier vader admiraliteitsraad was
te Harlingen, zag hij zijn kroost nog met een drietal Vermeerderd.
Deze echt, die gelukkig was, even als de eerste, werd den 16 Januarij 1667 door des hoogleeraars dood ontbonden.
Mens erat hac Tecum , CUPI doctissime , luce
In dubia nodum solvere lite nova.
At tibi non litis , sed tota est cura Puellae,
Cui sine lite vacas, onarn sine lite colis
Dumque aliis quaeris praedam tibi dncerc ab oris ;
Ipse tuae vidi quae fit Amica domi.
Non minus Ma procis, doctoque est digna Marito,
Qnam CUPII Thalamis, Tu Catharina tui.

Dit heeft Henr. Neuhusius den waardigen man toegezongen.
TT, Huber, Oratio qua—D. Ozálielmo Cup—parentavit. Fran. 1667; ook onder den titel
De natalibus, vita, studüs et exitu — Qiàlïelmï Cup — opgenomen onder Ulr. Huberi Opera
minora, Traj. 1746, I , 265—285; Vriemoet, 387—394; Bouman, I , 75—77; H. Neuhusius , 2C3 ; Zijn grafschrift Blaneardi Faneg. 90; Coll. Momim. 439.

i) G. R. 14 Juni} 1G55 , S. R. 29 Maart 1Ö56.
2) G. fî. 18 Maart 1G65, verge). met die van 29 Mei 1668.
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D o m i n i c u s A c r o n i u s à B u m a , ook wel à B o u m a, een
zoon van prof. Joh. Acronius, geboren te Groningen in 1611, dus kort
voor dat zijn vader naar Wezel vertrok, kwam den 31 Januarij 1628 ,
toen hij zijn 16e jaar was ingetreden , te Leiden studeren. Daarna ontmoeten wij hem weder in 1634 als praeceptor te Harderwijk. Of hij
zijne studiën te Leiden of wel elders ten einde heeft gebragt, bleek ons
niet. Alleen hebben wij vernomen, dat hij een geliefd leerling is geweest van prof. M. Z. Boxhorn, en dat deze hem den maatschappelijken ladder hielp opklimmen.
Toen Acronius in 1635 was -gelogieert in de corte begijnestraet
naest het Vliegende Vendel, tot Haerlem" schreef Boxhorn hem nl.:
Quod discedenti tibi a me promissum fuit differre — nefas existimavi.
Aegre admodum a te sum divulsus, cuius ingenium et modestiam singularem diutius voluissem contemplari. Disces experiendo, ubi volueris,
nihil praeter occasionem bene de te merendi hactenus mihi defuisse.
Quamprimum illa se obtulerit, quidquid ad promovendum ardorem tu~
orum studiorum et incrementum honoris facere existimabo, libens meritoque impendam. In het volgende jaar ging de praeceptor van Harderwijk , Voorzien Van eene aanbeveling Van Festus Hommius, naar eene
andere, niet genoemde, betrekking solliciteren, zonder evenwel te
slagen. Hij zag zich vervolgens te Harderwijk tot conrector bevorderd.
In 1642 werd Acronius rector Van de Latijnsche school te Steenwijk,
weshalve den 19 Maart 1642 zijne betrekking te Harderwijk door D.
Thomas Huijges werd ingenomen.
Terwijl hij te Steenwijk stond , benoemden de Staten hem den 19
Februarij 1647 , op ƒ800 tractement, tot Eloq. et historiae politicae
Professor te Franeker, en dit in de plaats Van Winsemius. Drie jaren
lang had men de vacature dus onvervuld gelaten.
Acronius zou zich bijna uitsluitend tot de openbare collegien bepaald
en weinig privaat-onderwijs hebben gegeven. Vriemoet vond hem dan
ook ergens beschreven als een traag en lui mensch.
Op hem, en waarschijnlijk mede op zijn ambtgenoot Moll, zinspeelde
ook prof. Vitringa, toen hij in de lijkoratie op U. Huber vermeldde:
In historiis publice audivit docentem Cl. Virum Dominicum Acronium ,
cum linguae Latinae Graecaeque Vix ulla tum temporis a Professoribus
haberentur Exercitia Domestica; sive quod ipsi in obeundo hoc munere
suo minus adsidui fuerint, sive quod studiosi — illa exercitia tanquam
inferiora aspernarentur. Van des hoogleeraars arbeid is ons gebleken,
dat Dominicus Fogelsang, een Franeker vau geboorte, onder het praeDl. II.
13
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sidium van Acronius, in 1649 eene Oratio de statu Frisiae, L. B. 1649,
heeft gehouden, en dat zijn neef Joh. Acronius à Buma in 1655 onder
zijne leiding een carmen reciteerde, getiteld: Iter ad Inferos somnio
poetico adumbratum, 't welk ook gedrukt is. In 1651 gaf Acronius eene
Historia civüatis uit, slechts 65 blz. beslaande, en waarschijnlijk bestemd
tot leiddraad bij het onderwijs.
Bij de anvaarding van het rectoraat in 1652, boden verscheidene studenten hem hun gelukwensen aan in Grieksche, Latijnsche en Neder landsche verzen. Toen Acronius in het volgende jaar aftrad, hield hij
eene Oratio de caussis institutae Magnificentissimae apud Frisios curatelae
Negen jaren heeft hij te Franeker gestaan, want de 15 Maart 1656
werd zijn sterfdag. Zijne echtgenoote Susanna Maria Van Aitzema beviel
na zijn dood van een zoontje, dat zij naar den vader noemde. Zij is
hertrouwd met den advocaat Joh. Buining.
De naam à Buma of à Bouma, welken onze hoogleeraar Voerde, doet
ons vermoeden, dat hij van moeders zijde afstamde van Gellius Faber
de Bouma, den bekenden Hervormingsprediker. Men treft dan ook den
voornaam Gellius in het geslacht Acronius aan. Immers promoveerde
Gellius Dominicus Van Acronius, Leovardiensis, den 31 Mei 170 7, te
Franeker, tot doctor in de regten.
Vriemoet, 3 9 5 - 3 9 7 , Add 8, met Mss. aantt. van E. M. van Burmania ; H. Neuhusius,
268; Plausus Aeadem. datus feliciss. Atisjnciis Rectoratus — D. Dominici Acronii à Buma.
Fran. 1652; Acta Curaiorum. SeJwlae Karderovicensis, waaruit ons eenige bcrigtcn zijn medegedeeld door Mr A. W. Hoeth , vroeger Secretaris dier gemeente ; Correspondenticn van
Acronius , in het archief Gabbema , Pak N.

P e t r u s Mo 11, de 51-jarige rector te Sneek, werd den 19 Februarij 1649 in de plaats Van Chr. Schotanus tot hoogleeraar in de Grieksche taal benoemd, op eene jaarwedde Van ƒ700. Een zestal zijner
Vroegere leerlingen verwelkomden hem bij zijn optreden met Grieksche
en Latijnsche verzen J).
Den 26 of 29 Nov. 1596 was hij te Sneek uit een deftig geslacht gesproten. Johannes Moll, schepen aldaar, en Botje Peters waren zijne
ouders. Van de Latijnsche school ter zijner geboorteplaats tot het academisch onderwijs bevorderd, was hij den 14 Febr. 1617 te Franeker

1) Carmina D. Petro Moll, I. U. D. unanamiter à discipuhs quondam suis
ennsecrata,
turn non absqna omnium applausu et voto Graecae literalurae — Professor salutarelur.
Fran. 1647.
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student geworden. Na de propaedeutica wijdde Moll zich aan de regten,
totdat het rectoraat te Sneek hem in de loop zijner studiën te beurt
viel.
Het verkrijgen van deze bezoldigde betrekking had ook ten gevolge,
dat hij weldra met Ulrica Hannema, de telg van een oud geslacht, in
't huwelijksbootje stapte. In 1625 promoveerde hij, doch onze rector
ging zich toch niet aan de regtspraktijk wijden.
En als rector, én als hoogleeraar zou hij zich door eene naauwgezette waarneming van zijn ambt hebben onderscheiden. Hieraan paart
zich de lof, dat hij een vredelievend en opregt mensch, tevens een
trouw vriend was, hoffelijk en beschaafd in den omgang.
't Eenige dat hij voor de pers bewerkte Waren Longl Pastoralium de
Daplinide et Chloë lïbri IV, c. versione et notis. Fran. 1660. Dat de vertaling van Jungermann, die reeds in 1605 was Verschenen, hem onbekend bleef, pleit niet voor zijne kennis van de historia literaria.
Nic. Heinsius achtte Moll's vertaling niet eens zoo goed als die van
Jungermann, en betuigde ook niets nieuws in de noten Van onzen hoogleeraar te hebben aangetroffen.
Moll bereikte den ouderdom van 73 jaren. Zijn sterfdag was namelijk de 29 October 1669. Weinige jaren te voren was zijne wederhelft
hem reeds ontvallen. Kort voor zijn dood trof' hem nog de smart,
dat zijn ambtgenoot en schoonzoon prof. Frencelius, gehuwd met Moll's
eenige dochter Gelke of Gellia, hem ontViel.
In de groote kerk te Sneek, waar Moll's gebeente rust, lazen Wij
meermalen aan een pilaar het grafschrift, dat die dochter aan 's vaders
nagedachtenis heeft gewijd. Prof. Michaël Busch hield de lijkoratie, die
niet gedrukt is.
Vriemoet, 3 9 8 - 4 0 2 ; Baders, 337—339.

L a u r e n t i u s B a n c k , geboortig van Norkó'ping in Zweden,kwam
als Lib. art. Mag. te Franeker, waar hij den 22 Februarij 1641 zich
als student liet inschrijven. Den 3 Oct. 1640 Was hij, 23 jaren oud, te Leiden
ingeschreven. Met toestemming van Verhelen Phocylides , gaf de Senaat
hem den 27 Nov. d.v. reeds verlof om private collegien te geven , zoo
over de philosophische wetenschap in 't algemeen, als over de logica
in het bijzonder. Van acta publica had hij zich te onthouden, voor heterodoxie zich te wachten: deze voorwaarden werden hem gesteld.
Na eenigen tijd ondernam hij eene buitenlandsche reis naar Frankrijk,
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Italië en Spanje, vooral, naar wij vermoeden, met het doel om zich te
bekwamen in de kennis der Romaansche talen.
Gedurende het laatste jaar der regeering van Paus Urbanus VIII en
tijdens het optreden van Innocentius X hield hij zich te Rome op. Ofschoon
niet-Katholiek wist hij zich daar nauwkeurig op de hoogte te stellen
van de gebruikelijke plegtigheden bij de wijding' van den nieuwen Paus.
Teruggekeerd gaf hij daarvan een naauwkeurig Verslag, onder den
titel: Itoma triumphans , seu Actus inaugurationis et coronationis Innocentii decimi, Pont. Max., brevis descriptio. Fran. 1645, welk werkje in
1656 een herdruk beleefde. Verhel en Fullenius , die het met lofverzen inleidden , titelen den schrijver als I. U. D. en Orator eximius.
Daar ons niet is gebleken, dat hij vóór zijne reis de doctorale waardigheid bezat, is het Vermoeden geoorloofd, dat die onderwijl aan eene
buitenlandsche academie door hem is behaald. Voorts is hij te Franeker
gebleven, misschien als privaat-docent, totdat de Staten hem den 19
Februarij 1647 als buitgewoon hoogleeraar in de regten aan Wissenbach toevoegden, op ƒ400 tractement•)• Zijne vele vrienden, onder
welke Nic. Arnoldus, beijverden zich om zijn optreden te bezingen in
bijna alle talen van ons werelddeel.
De Applausus academici honori et famae D. Laurenlii Banch — a sinceribus amicis dicti, dedicati et consecrati, Fran. 1647, bevat toch Spaansche, Italiaansche , Poolsche, Boheemsche , Hongaarsche, Latijnsche ,
Duitsche, Deensche, Zweedsche, Engelsche en Fransche verzen. Dat
men daarmede eene hulde wilde brengen aan de uitgebreide taalkennis
van den nieuwen hoogleeraar , ligt voor de hand. Zijne ervaring in
de moderne talen bleek ons ook uit enkele zijner werken. De handelingen van den Senaat gewagen van Banck's Cbllegica Italica; Spaansche verzen maakte hij toen Andr. à Lesgewang, een Pruisisch edelman , de Franeker academie verliet, en bij de promotie van den
Oostfries Hajo à Canckebeer 2).
Misschien zou men uit Cup's Oratio junèbris kunnen vernemen welk
deel Van de regtswetenschap door Banck is onderwezen, maar Vriemoet
schijnt die niet te hebben gelezen, en wij waren ook niet zoo geluki) Etenim, cum jam aliquandiu in Vestra Academia studiorum gratia vixissem,
et ex peregrinationibus Gallicis, Italicis, Hispanicis etc. huc redux factus fuissem,
me, praeter meritum meum, vocatlone honorilica, ad Prolessionem juris publicam,
dignati estts, postea vero clementer fovistis et munifico honorario donastis, zeide hij
in de Dedkatio voor de Taxa Cancellariae.
-) Vgl. Pronemptica generosû et nobiliss. D. Andr, a Lesgewang, nobili Prusso.
Fran. 1653, en 'Evyijn'îat honori et famae—D. Ilajonis a Canckebeer Fran. 1656.
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kig daarvan een exemplaar op te sporen. Mag men des hoogleeraars
wetenschappelijken arbeid als eene vingerwijzing beschouwen, dan zouden
wij moeten aannemen, dat hij onderwerpen van staatsregt en het jus
canonioum behandelde.
Van hem heeft men immers een zeer wetenschappelijk werk over de
geschiedenis van het Pauselijk gezag, hetwelk van des schrijvers uitgebreide bronnenstudie getuigt *). Het veel besproken register van de
inkomsten, jaargelden en boeten der H. Curie gaf hij op nieuw u i t ,
opgehelderd met belangrijke aanteekeningen (Taxa S. Cancellariae Bomanae, —notis illustrata, Fran. 1651). Drie uitgaven bezigde hij hiertoe;
de Keulsche van 1523, de Wittenbergsche van 1538, die in den Oceanus Juris Van 1584, en een in handschrift, hem te Rome door een
Bernardijner Pater bezorgd. Wat in de eene ontbrak Vulde Banck uit
de andere aan. Jammer, dat hij niet den oudsten tekst tot grondslag
gelegd en de afwijkingen, aan latere uitgaven ontleend, aan den Voet
der bladzijden Vermeld heeft. Zijn arbeid zal nogthans voor de beoefenaars van dezen voor de Roomsche kerkgeschiedenis zoo curieusen
bron altoos zeer belangrijk blijven2).
Als door Vriemoet en Joch er Vermeld, kennen wij alleen bij name
zijne zes Verhandelingen de privilegiis militum; Jurisconsultorum; studiosorum; mercatorum; muKerum, en nobilium ; zijn Tractatus de dueïlis; Bimrrie politieke, o vera racolta d' elle piu notábïli praitiche di stato nella
Christianita ; Dissertationes de structura et ruptura aureae bullae Caroli
IV; Discursus Academicus de jure aggratiandi; en Dissert. de consüiis et
consiliariis prineipum , — onderwerpen dus, die meestal de politieke regten raakten en door Banck welligt Voor het eerst in de collegiezalen
te Franeker werden onderwezen.
Bij deze geschriften van onzen hoogleeraar voege men ook: Dan.
Wegnern , Nob. Prussi, Be Bancciruptorïbus dissertatio, sub Praesidio D.
Laur. Banch , duabus Bisputationïbus publice antea discussa , jam vero in
jormam Tractatus redacta. Cum ejusdem Praefatione. Ed. auct. Fran. 1650.
Vijftien jaren was Banck naast Wissenbach, Cup en Huber, werkzaam.
Den 13 Oct. 1662 overleed hij, nadat de Gedeputeerden kort te Voren
(25 April), behoudens de goedkeuring der Staten, zijn tractement tot
i) De tyrannide Papae in reges et principes Christianos diascepsis. Fran. 1649.
Prol'. Moll leidde het werk met een Grieksch, Acronius à Buma met een Latijnsch
vers in. Banck was dus bij de hoogleeraren wel gezien.
2
) Vgl. Bayle, artt. Banck en Pinet. Eene bibîiosprraphie van de Taxae S. Cancellariae et poenitentiariae Apostolicae , die zonder uitzondering zeer zeldzaam zijn,
vindt men in het Dictionn. historique van Prosp. Marchand, aan te vullen met de
incunabelen, welke Hain opgeeft in zijn Repert. bibliographicum.
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/600 hadden verhoogd, omdat hij »van sijn diensten ende neerstigheijt
goede getuigenisse" geleverd had, en ƒ400 geen bestaan gaf. In collegien over moderne talen zal hij tevens een middel tot zijn onderhoud
gevonden hebben.
Van zijne huisselijke aangelegenheden is ons niets gebleken. Dat hij ongehuwd bleef, althans geene weduwe en kinderen naliet, leiden wij af uit
de omstandigheid, dat de Senaat Van zijn overlijden kennis gaf aan den
Magistraat te Norköping, met Verzoek om des hoogleeraars familie er
mede bekend te maken, terwijl Wissenbach, Arnoklus en Cup „om
het sterfhuis te redden tot Commissarissen gesteldt" zijn.
Guil. Cup, Orat. funebris in oiitttm Laur. Banch, Fran. 1662, stond ons niet ten dienste.
Ygl. Vriemoet, 403—405; Niceron, XLI. 3S2; Zijn grafschrift Blancardi Faneg. 9 1 ; Coll.
Monum. 447; Diar, I , 265, 284, 296.

D a v i d A n g u i l l a R o s a e u s . De Staten hebben den 16 Maart
1648 „om bewegende redenen goedt gevonden, dat David Anguilla Rosée
in de Academie tot Franeker publijck sal profiteren en lesen poliücam
diclacticam sagatam et togatam, en mede linguas exotiaas profiteren. Edoch
sonder tractement."
Deze persoon schijnt zich destijds in Frieslands hoofdstad te hebben
opgehouden. Daar gaf hij in 1647 ten minste twee werkjes uit, die
aan Vriemoet zijn ontsnapt, en waarvan de titels ons eerst bekend
werden uit de rijke Bibliotheca Oiseliana, namelijk: Instüutio astronomica en Hectameron geometricum. Het eerste is ons niet in handen
gekomen; van het tweede hebben wij een exemplaar voor de bibliotheek-van het Friesch Genootschap verkregen, waardoor is gebleken,
dat de titel volledig luidt: Hectameron Geometricum , ofte Nieu Onderwij
der Landt-Meterye : Waer door yemandt, in den tydt van ses Dagen , de
Landt-meterye, sonder Btken-lconst, genoechsaem ende seer lichtelyck kan
leer en: Zijnde hier achter noch tot een Aen-hanghsel dy-gevoegt, een cort
Methode , Coherentie ende aen-een-hang ing e der gantscher Theologie. D
D. Anguilla liosœo. Tot Leevw. Gedruckt by ClaudeFonteyne, 1647 (141
blz. kl. 8°). In de opdragt aan de Staten verhaalt de schrijver, dat
hij dien arbeid in 't licht heeft gezonden „tot dienste van de Gonereuse
Friesen, ende om haren arbeydt te verlichten — mijn beginsel nemende
van de quadrate Figuyren, als Figuyren, die in den eersten bekent
ende ontdeckt moeten werden, opdat wij de natuyre van de selvekennende , te lichter alle andere Figuyren tot het Quadraet mochten brengen; ten tweden, hebbe ick met ooghen — sienelijcke ende Liniale de-
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monstratien, sonder behulp van de Reken-konst, de maniere om verscheydene triangulare, circulare, en bochtige Figuyren tot eenquadratuyre te brengen, klaerlijek aen-ghewesen, ende bevesticht, alhoewel
ick de ware wech om het quadratum circuli te krijghen, ijder een niet
en wil verbreyden ende bekent maken, nochtans sal in corten tijdt, met
Godt de Voorste, blijcken, dat ick dat selVighe gevonden hebbe."
Yan de »Coherentie" zegt hij eerst van plan te zijn geweest, om
haar „achter in 't Latijnsche Exemplaer van dit werck te beschrijven,
op dat dese by-een-hangingke ofte Methode, dienstich voor de memorie
der studenten mochte wesen, dewelcke andersins veeltijdts, als in 't
wilt studeren; want, daer en is niet, dat de studenten meer aff-keerich maekt, als verwerringhe ende menichte van Boecken." Met het
voornemen om weldra -mijne Instituten, in wat faculteyt het mach
zija, die nu wel beschreven by my legghen," ter perse te zullen brengen, gaf hij dit weinige bij Voorraad uit, „tot gherijff Van Veele Godvruchtigen, en Liefhebbers Van Gods H. Woordt, die gheen Latijn en
Verstaen." Schijnt het alleen in een Verward brein te kunnen opkomen,
om een boek over de landmeetkunde te schrijven, met een aanhangsel
over theologie, onderwerpen, waartusschen geene -aen-een-hanginghe"
bestaat, wij durven hetgeen Rosaeus schreef toch geen wartaal noemen. Wij willen liever het er voor houden, dat hij speculeerde op
eene academische betrekking, en het kleed der Vroomheid aantrok, om
de Staten ten aanzien van zijne werkelijke gedaante te verschalken.
Moge zulks hem aanvankelijk zijn gelukt, spoedig vergat hij zijn rol.
Weldra kwamen immers over zija zedelijk gedrag slechte geruchten in omloop. Hij zoude zijne vrouw Pleuntje Ysbrants, met wie
hij te 's Heer-Jansdam getrouwd was, Verlaten en aan eene burgerdochter uit Leeuwarden trouwbelofte gegeven hebben. De magistraat
van Delft Verstrekte zelfs een certificaat oVer zijn slechten naam en
faam. Curatoren Vonden hierin aanleiding om bezwaren te opperen
tegen zijne introductie; de Gedeputeerden gelastten echter (29 Junij
1648) dat Rosaeus moest geïnstalleerd worden als extra-ordinarius.
Alvorens hem een protest te hebben voorgelezen, doch onder aanbod van
vriendschap, als hij zich van de daaraan vermelde smetten konde zuiveren,
werkte de Senaat daartoe niet mede. Maar onze professor extra-ordinarius bekreunde zich daarover niet, en ging liever ten zijnent drinkgelagen
aanleggen van meer dan twintig studenten, zelfs eens in den Vooravond van den nacht „wanneer de Christelijcke Gemeynte haar tegen
den morgen prepareerde tot het heylich Auontmael des Heeren."
Het doel om zijne gasten, zoodra zij op de hoogte van het feest wa-
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ren, vooraf in gereedheid gebragte getuigschriften ten zijne voordeele
te laten teekenen, was hieraan niet vreemd. Nog erger. In het begin van 1649 werd hij werkelijk voor den Senatus Judicialis vervolgd
door Barbara, Jurriaen Schouwel's dochter, van Leeuwarden, -die
vercîaert, dat hij onder schijn van trouwbelofte haer vleeschelijck bekent ende een sone bij haer gewonnen heeft."
Rosée liet in deze zaak verstek loopen, gaf zelfs den pedel, bij de
beteekening eener citatie, het bescheid : „Niet te doen te hebben met
alle het doen der Professoren, et cum dicto manu percussit nates,
digitis concrepuisse , ore sibilum edidisse atque dixisse Poup, mandantem insuper haec ad ipsum Senatum referre" , — hetwelk de pedel Jac.
Tabacatius natuurlijk niet naliet.
Reeds had de Senaat eene uitvoerige remonstrantie aan de gewestelijke overheid tegen hem ingeleverd, 't Gevolg hiervan was, dat Rosée's
aanstelling den 8' Maart 1649 werd ingetrokken, onder toezegging van
/300, te betalen bij de teruggave van het stuk, — et laetata est Academia, liberata turpi hoc carcinomate — zegt Vriemoet. Van Rosée's
verderen levensloop hebben wij niets vernomen.
Vriemoet, 40G—408 , en de daar aangehaalde Acta Senatus,

L o u i s P a r e n t zag zich bij S. R. 3 Aug. 1649 eene toelage van
/150 verzekerd, daar hij „wonende tot Franeker, geboren te Bloijs,
Medicinae Canclidatus, eenige jaren herwaarts (den 9 Julij 1646 had
de Senaat hem daartoe verlof gegeven) eenige notable diensten gedaen
heeft in het institueren van de jeucht in de Fransche, Italiaensche en
Spaensche tale, sonder ter contemplatie van sulx yets genoten te hebben — des hy geholden sal wesen hem in de institutie vlijtigh te beneerstigen". Zijn onderwijs kreeg hierdoor een publiek karakter, want
in de Resol. 22 Febr. 1650 , waarbij hem ƒ300 toegestaan werd, vonden wij hem niet benoemd tot Extraord. Prof., maar wel stilzwijgend
als zoodanig beschouwd.
Als motief voor deze tractementsverhooging werd namelijk aangevoerd: -naerdien Louis Parent, Medicinae Candidatus en Extraordinarius Professor , goede diensten is doende — door het lesen en institueren
soo publycq als privatim in de Fransche, Italiaensche en Spaensche
talen".
Misschien was toen reeds besloten hem dien titel te verleenen, want
het diploma, dat hein daarop regt gaf, en 't welk den 2 Maart dv.
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aan den Senaat zijnerzijds is overgelegd, droeg de dagteekenhig 23
Februarij.
Men kent van hem Le guide des moeurs, des affections ei du voyageur
Fran. 1659; Le Tableau des Merveüles de L'Vnivers, Fran. 1661, een uitgebreid en weinig bekend dichtwerk in 4°; terwijl F. Halma in 1722,
onder den titel .• Nietigheid van het MenscMom, eene vertaling gaf Van
een werkje Van Parent. Op den titel Van het tweede boekske noemt
hij zich Parisien. Nu is den 28 Sept. 1636 te Groningen een Liidoviciis
Parens gratis ingeschreven als Theol. Stud., Viatrensis inparva Brüania,
oud 22 jaren, omtrent wien in het album Vermeld wordt, dat hij reeds
te Parijs en te Cambridge de humaniora had beoefend en zich nu aan
de theologie ging wijden. Aannemende dat Pareus eene drukfout is
Voor Parent, komt het ons waarschijnlijk voor, dat wij daar denzelfden
persoon ontmoeten. Mogelijk heeft hij wel als gouverneur Van aanzienlijke jongelieden Verscheidene landen en academiën bezocht en inmiddels de kennis verkregen van de talen, die hij onderwees.
Hij is ongetwijfeld een bekwaam man geweest, die de algemeene
achting genoot. Meermalen begroette hij jonge doctoren met Fransche
Verzen. In 't Latijn bezong hij het huwelijk Van den raadsheer Henning George Andreae met Frouk van Schelteina; naar aanleiding hiervan
maakte zijn leerling Henr. Neuhusius een vierregelig versje ter eere
Van den praeceptor Venerandus. Parent overleed in Augustus 1663,
nadat bij S. R. 2 Julij bevorens zijn tractement nog met ƒ 100 verhoogd
was, om „de recommandatie van Curatoren op de goede qualiteiten ende
meriten van desselfs persoon, leven ende institutie". Magdalena le
Thuillier, zijne weduwe, bij wie hij twee kinderen naliet, was eene
Haagsche. Hij had haar in 1655 gehuwd. Zij hertrouwde ten jare 1668
met Egb. Van Lycklama, provinciaal landmeter.
Vgl. Vricmoet, 409, met MSS. aantt. van Biumania; Add, 8 ; Henr. Neuhusius, 123.

C h r i s t o p h o r u s M u n s t e r u s ontleende zijn geslachtsnaam
aan Munster, het geboorteland Van zijn vader of grootvader, welke laatste
vaandrig was in dienst der Vereen. Nederlanden.
Leeuwarden werd den 13 Julij 1614 zijne geboorteplaats; aan de Latijnsche school aldaar ontving hij onderwijs; den 21 Oct. 1632 kwam
Christophorus aan de Franeker academie in de philosophie en theologie studeren. Verhel, van Dam, Coccejus en Maccovius worden als
zijne leermeesters genoemd. Na een examen voor de theologische fa-
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culteit den 20 Maart 1639 proponent geworden, zag hij zich juist een
jaar later beroepen tot predikant te Hemelum en Mirns. Met Simckien
Hinnes, wier afkomst niet gemeld wordt, sloot hij in 1642 den echtelijken band.
Daar hij ook een en andermaal naar de provinciale Synode afgevaardigd werd, mag men aannemen, dat hij een bekwaam en geacht predikant was. Tegen rondreizende Jezuiten ijverde hij zeer, en schroomde
niet met hen disputen te houden. Op aanbeveling vooral van Johan van
A)dva, Grietman van Hemelumer-Oldephaart, en Volmagt ten landsdage, viel hem den 14 Maart 1651 het professoraat in de logica en
philosophie ten deel, dat door het overlijden van zijn academiegenoot Phocylides Holwarda vacant was. Verhel bevorderde hem niet
lang daarna tot Magister artitun. Do disputen, die hij van 1652—1655
leidde, zijn onder den titel Disputationes de natura disciplinarum et logiaes, in 1655 uitgegeven, tegelijk met zijn Commentarius analyticus in
Isagogcn Porphyrii et lïbros Aristotelis de categoriis et interpretatione. S
dert 1656 begon hij zwaarmoedig te worden , te klagen, dat ambtsbezigheden hem overstelpten, en dat hij berouw gevoelde den kansel Voor
eene vergulde ellende te hebben verlaten, en wat dies meer zij. Kwaadsprekers maakten zijn gemoedstoestand daarenboven nog droeviger,
terwijl hij inmiddels ook ligchamelijk was begonnen te lijden x).
Op zijne getrouwe plichtsVeiNulling moet die toestand trouwens geen
nadeeligen invloed hebben uitgeoefend, want de Gedep. Staten verhoogden in Sept. 1659 zijn tractement Van /700 tot /800, „genoegsaem geinformeert sijnde van de goede diensten bij
Chr. Munsterus".
Bij zijne ambtgenooten was hij tevens geacht. Den 24 Maart 16G0
overleed hij, bij zijne wederhelft, die hem overleefde 2), geene kinderen nalatende.
Prof. Moll hield de oratio funebris, die niet is uitgegeven. Voor de
Disputationes metapliysicae de cnte ejusque distinctionïbus (Fran. 1661), ee
opus posthumum van onzen Munsterus, plaatste prof. Terentius zijn
levensberigt, na hem reeds korter in een Epicedion geschetst te hebben.
i) Cui accedebat malignorum hominum , publico exitio repertorum, et poenis
nunquam satis coërcitorum , f'allacissima Jingua; quos eisi juramenti religiose praestiti et arctioris amoris fides obligaverat, egregiis tarnen conatibus lasciva lingua
manuque obfuisse, ae requiem aniim magno cum sanitatis nocuinerito inter turbasse,
ex acerrimo doloris sensu, quem animo vultuque prae se ferre videbatur, notavimus.
Ph. Matthaeus, Progr. funebre,
-) Zij komt nog voor als eisclieresse in een proces voor den Sen. Judic. 15
Junij 1664, en 21 Junij 1665. Haar naam schijnt aan Vriemoet onbekend te zijn
gebleven.
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De werken van Munsterus kwamen niet onder ons bereik, dus ook niet
de necrologie Van Terentius, waaruit Vriemoet heeft geput. Zijn ambtgenoot Ph. Matthaeus Sen. noemde hem een ingeniosissimus philosophus
ac honoratissimus collega.
Hul. Matthaeus, Progr. fuuebre,
Tob. Guthberleth, Poemata, 291.

Fran. 1660; Vriemoet, 4 1 0 - 4 1 3 ; Paquot, I I I , 063 ;

N i c o l a u s Ar n o l d u s , de opvolger Van Joh. Coccejus als Tlieol.
prof. was een geleerd man, geheel in de dogmatische rigting Van
MaccoVius, Vedelius en Cloppenburch, echter geen drijver, die de Kerk
in vuur en vlam zou zetten. Lesna, eene niet onaanzienlijke stad in
Polen, had hem den 17 Dec. 1618 zien geboren worden uit het huwelijk van Michael Arnoldus, of liever Adelti, zooals hun geslachtsnaam
eigenlijk was, en Anna Gertichius. Op vierjarigen leeftijd ontviel hem
zijn vader. De moeder liet hem aan de school te Lesna in de klassieke
letteren onderwijzen. J. A. Comenius, die toen zijne Janua linguarum
aan de scholieren in de pen gaf, was daar een zijner leermeesters.
Bestemd voor den H. Dienst, ontving Nicolaas voorts privaat-onderrigt
van Keckermann. Door de Synode van Ostrorog tot acoluthus bevorderd , vergezelde hij den superintendent Orminius bij het kerkvisiteren. Tegen het einde van 1635 kwam hij aan het gymnasium te
Dantzig de humaniora en de theologie beoefenen; in 1G38 keerde hij
naar Orminius terug om zich nog een jaar praktisch tot het herderlijk
werk voor te bereiden. Daarna zag hij zich te Jablonow, in Podolie, aan
het hoofd der school, weldra ook als slotprediker van graaf Joh. de
Potok Potocki met de leiding der kerkelijke gemeente aldaar belast.
Daar zijn aanleg veel beloofde, werd hem van vele zijden geraden
nog eenige buitenlandsche universiteiten te bezoeken. En het zal zeker
de naam van zijn landgenoot MaccoVius zijn geweest, die hem naar
Franeker voerde, waar Arnoldus den 24 Aug. 1641 zich in 't album der
academie liet inschrijven. Maccovius en Vedelius hoorde bij de theologie , Coccejus het Oostersch onderwijzen. Uitstapjes naar de Groninger , Leidsche en Utrechtsche academiën deed hij in 1643. Ontbrak
hem te Franeker voor de beoefening van het Fransch de gelegenheid
niet,'—om het Engelsen grondig te leeren stak hij in 1644 het Kanaal over en vertoefde zeven maanden meestal in Londen. Vóór zijn
vertrek nog gaarne eene Engelsche hoogeschool willende bezoeken,
waagde hij eene reis te voet naar Cambridge; maar daar vond hij alles gesloten, wegens den gespannen politieken toestand des lands.
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Toen hij nu te Franeker terug kwam om zijne studiën te hervatten, vond
hij Coccejus en Cloppenburch inmiddels als hoogleeraren in de theololie opgetreden. Zijn Verder verblijf alhier maakte Arnoldus zich ten
nutte om cle Nederlandsche taal magtig te worden en zich te oefenen
in het prediken. Eindelijk dacht hij voor goed naar zijn vaderland te
zullen vertrekken. Maar neen. Zijne liefde voor Riem van der Nitzen,
eene dochter van aanzienlijken huize te Minnertsga, met wie hij in
1645 den echtelijken band knoopte, zal wel de naaste aanleiding zijn
geweest, waarom hij voor de Franeker Classis het proponentsexamen
aflegde, en in den herfst van hetzelfde jaar het beroep naar Beetgum
aannam; voorts dat hij hier, in de nabijheid van Fernia-State, den zetel
der van der Nitzens, wilde blijven, en dus voor beroepen naar Tilburg
(1648) en Bolsward (1650) bedankte.
Te Beetgum sloeg hij dadelijk de hand aan het Verzamelen en uitgeven der werken Van MaccoVius, den leermeester dien hij bijzonder
waardeerde.
Den 11 April 1651 achten de Gedeputeerden hem den leerstoel waardig, die door Coccejus Vertrek openstond. Een tractement Van ƒ900
wachtte hem.
In 't eerste jaar verloor Arnoldus reeds zijne gade. Afleiding te
zoeken onder dit smartelijk verlies was de reden waarom hij in 1652
zijne geboortestad en verwanten bezocht.
Anna Pybinga, dochter Van den Franeker Burgemeester Wijbren
Jacobs Pybinga, weduwe van den advocaat Fred. Petertille, vergoedde
hem in het volgende jaar reeds haar gemis.
Na 't overlijden van Cloppenburch Verstonden de Gedeputeerden in
1654 , dat Arnoldus «alle Sondagen 's avonts in de grote Kercke tot
Franeker sal hebben te doen een predicatie, tot leringe ende stichtinge
van de studerende jeught, waervoor hij jaerlijcx sal hebben te genieten
twee hondert guldens".
Iemand, die Van zijn jeugd af door steile Poolsche godgeleerden was
opgekweekt, die gezeten had aan de Voeten van Maccovius, Vedelius en
Cloppenburch, kon, hoe geleerd ook, niet naar vooruitgang streven.
Aan de oude waarheid dan ook vasthoudende , afkeerig Van alle
nieuwigheden, bestreed Arnoldus, groot vriend Van Maresius en sterk
anti-Cartesiaan , hen, die de wijsbegeerte en natuurkunde tot gids
gebruikten bij cle verklaring der H. Schrift]). Werpt men een blik op

i)

Zie hierover beneden in het levensberigt van Wubbena, en voorts de Friesche
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de rij zijner geschriften, men zal er geen theologisch systema, hoogstens
één uitlegkundig werk onder vinden, maar louter aanvallen tegen „openbare vijanden der waarheid", en dat over dorre dogmatische onderwerpen. Hooren wij slechts zijn lijkredenaar à Marck: Haud exiguus
quidem fuit labor, quem conquirendis, digerendis, edendis Maccovianis impendit, sicut et laudem suam merentur Dykii translata Eueharistica. Sed quis est, qui non cum horum contemptu praedicet Racovianae
Catecheseos, in qua religionis dicam an impietas Socinianae plenissimum
est compendium, curatissimam refutationem, quae supra Mem impiis
seductoribus molesta, doctis grata est. Cujus non laudem meretur tum
Anti-Bidellus, quo preumatomachi furorem repressit, et fatuam Comenii lucem extinxit, tum Anti-Echardus, cujus conquisitum et male colligatum fasciculum ita dissolvit, ut dissolutarum scoparum hactenus
retinuerit nomen. Imo quem non in mille detorsionum tenebris ineffabiliter delectat doctissimarum illa vindiciarum lux, quam publico toties
recusam dedit, et cujus ope tuta Ecclesia errorum evitat devia. Sed
ne in hoc quidem labore acquiescere potuit, qui in Ecclesiae Voluit
consumi bonum. Brevingii ab eo tempore feliciter demolitus est tribunal, Erbermannum Bellarmino adversus Amesium suppetias ferentem
confodit, sexcentas selecti argumenti scripsit disputationes , et difficillimam Pauli Apostoli ad Hebraeos epistolam luculento commentario integram ferme explicuit.
Het aangehaalde werkje van Jer. Dijke vertaalde hij uit het Engelsch.
De door hem uitgegeven werken van Maccovius zijn reeds vermeld. De
overige geschriften, waarop Marck doelt, zijn: Religio Sociniana, seu
Catechesis Macoviana maior, publicis dusputt. 46 refutata. Fran. 1654;
Atheismus Socinianus a Jo. Bidéllo Anglo, nuper sub specioso Scripturae
titulo orbi obtrusus, jam detectus et refutatus, Fran. 1659; Discursus
theol. contra I. A. Comenii Lucem in tenebris, Fran. 1660 ; Scopae dissolutac
Ilenr. Ecliardi, sive chis controversiarum succincte refutatus XL disp. publicis ; Fran. 1654 ; Lux in tenebris, s. vindicatie- et conciliatio locorum V.
et N. T., qiiïbus omnium sectarum adversarii ad stabïliendos errores suos
abuümtur, Fran. 1662, ed. alt. 1665; Apoïogia pro Amesio contra Yitum
'Erbermannum; Trïbunal conscientiae vniquum Joh. Brevingii refutatum,
Godgeleerdheid van Bekker, passim. Hoe hij hechtte aan do belijdenisschriften, verneemt uit do opdragt zijner Orat. fun. op Steinberg: Nos interea eum superstite
Venerando collega (Schotano), jimctis dexteris noslris, quoad Deus indulserit, non
deërimus olïicio, informanda Juventute, ut sapiat ex scripturis Sacris hypotyposin
sanorum sermonum, secundum formulam librorum foederati Belgii symbolicorum:
quibus adhaerere non est papizare, ut nugatores tradunt, culturi pacem et veritatem
cum omnibus.
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Fran. 1671; de 600 disputen, die Van Arnoldus' Verbazende werkzaamheid zullen kunnen getuigen, zijn niet te zamen uitgegeven ; het werk
over den Hebreër-brief kwam ons niet voor; voorts gewaagt Marck niet
van de Befutatio Compendii contröversiarwn M. Becani, in 1657, en van
de Dissertatiuncula de theologiae supra philosophiam dominio, ten jare
1667 verschenen. Rob. Barclaji animadversiones in exercitationem Nic.
Amoldi de Qualcerismo, Roter. 1675, zijn misschien gerigt tegen een
dispuut over dit onderwerp.
Aan grooten ijver eene hooge male van geduld parende, bezat hij
als docent tevens de gelukkige gave om de voordragt zijner denkbeelden met gemak te kunnen imïgten naar de meerdere of mindere mate
Van ontwikkeling zijner leerlingen. Als mensch was de Vrome man ongekunsteld en nederig, in den omgang aangenaam.
Dertig jaren was hij te Franeker werkzaam, niet zonder grooten invloed op de menigte Friezen en andere Nederlanders, Duitschers,
Polen en Hongaren, die in Arnoldus' school zijn gevormd.
Als prediker werd hij mede zeer gevierd. In 1658 verzocht Joh.
Ysbrandts , een der buitengewone ambassadeurs naar de koningen Van
Zweden en Polen, zijne overkomst derwaarts. Arnoldus Verklaarde aan
Gedep. Staten, „dat hij hem den dienst van Godts Kercke in Poolen
en Pruissen , op ordre Van dit Collegie niet soude onttrecken." DiensVolgens gaf men hem bij provisie voor zes maanden verlof „om de dienst
van Godts Kercke in die quartieren waer te nemen." Voorzien Van
een „paspoort ad omnes populos" vertrok hij derwaarts, onder den titel Van i) Secretaris Van de Heeren Extracrd. Ambassadeurs — aen de
Noortsehe Coningen ende aan Sijne Cheur- Vorstelijcke Doorluchtigheijt
Van Brandenburgh" *). Met den lof Van het hooge gezelschap, genoot
Arnoldus ook de eer door den Keurvorst tot hofprediker te worden
verlangd. Dit aanbod sloeg hij trouwens af.
Des hoogleeraars tractement, in 1659 op ƒ1000 gebragt, werd bij
S. R. 20 Febr. 1663 met ƒ200 verhoogd, de ƒ200 als academieprediker
niet mede gerekend.
In 1680, den 15 October, werd hij aan de academie, vrouw en
kinderen ontrukt. Vijf kinderen gingen hem in de eeuwigheid voor;
drie zonen, Martinus , Michael en Johannes waren, met ééne dochter Isabella, nog in leven. Zijne eerste vrouw had hem geene nako!) Dat hij twee jaren, 1656—1658, afwezig zou zijn geweest, zoo als zijn lijkredenaar en Vriemoet melden, is eene dwaling, gegrond op de omstandigheid , dat
het gezantschap in 1656 vertrokken is. Het verzoek om Arnoldus te zenden is eerst
den 19 Atig. 165.8 bij S. G. behandeld, en den volgenden dag toegestaan.
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melingen geschonken. Anna Van Pybinga stierf den 15 Maart 1700.
Zij was den 1 Mei 1628 geboren en dus 72 jaren oud geworden, In
1695 had de oude vrouw haren Johannes, in 1699 ook Martinus ten
grave gebragt.
Abr. de Grau, Progr. faneire,
Fran. 1680; Joh. Marckins, Orat. funehris in ohitum,
Nic. Arnoldi, Fran. 1680, waarbij het Prop. fnneire op nieuw is gedrukt; Jac. Rhenferd,
Progr. funeire Annae à Pybinga, Fran. 1700; Vriemoet, 414—422; Glasius, I , G4—66;
liet geslacht Amoldi. door J. van Leeuwen, in De Vrije Fries, VI, 57—69 ; Chr. Sepp, II,
280, 288; Zijn grafschrift Blancardi Paneg, 89; Coll. Monwn. 421.

J o a c h i m F r e n e e l i u s , Med. Doet. te Grave, werd den 11 April
1651, in de plaats Van Van der Linden, tot hoogleeraar in de geneeskunde benoemd. Hij was een Duitscher, in 1611 te Caments , in Opper-Lausnits geboren. Van het gymnasium te Görlitz week hij voor
het oorlogsgevaar naar de Friesche academiestad, waar hij sedert 20
Aug. 1632 onder Men. Winsemius zijne medische studiën rustig kon
voortzetten.
Eene klassieke opleiding, beschaving en hoffelijke manieren, strekten
hem tot aanbeveling, toen er een gouverneur gezocht werd om de gebroeders Ernst en Willem Van Haren ten leidsman te zijn bij hunne studiën.
Twee jaren bragt hij met Willem in Frankrijk door, en toen deze
huiswaarts moest keeren en Van ds voorgenomen reis naar Italië afzien,
Vertrok Freneelius alleen in 1649 naar Padua. Daar voltooide hij zijne
academische studiën, onder den Westphalinger Jo. Vesling en Rhodius, hoogleeraren in de genees- en ontleedkunde. Met de graden
van Philos. et Medic. Doet. keerde hij naar de Nederlanden terug en
Vond al spoedig te Grave een nuttigen werkkring als stads-geneesheer.
Slechts kort was hij daar gevestigd, toen de hoogachting en dankbaarheid van Willem van Haren, die inmiddels tot hooge waardigheden
was gekomen, den bekwamen man op den Franeker katheder bragten,
als Professor medicinae theoreticae, practicae et anatomes, — zooals
zijn diploma luidde. Quam spartam per duodeviginti annos, grande mortalis aevi spatium, ornavit magna nominis sui celebritate, vir dignissimus hoc honore et egregie de Academia totaque Fiïsia rneritus, — deze
lofspraak heeft Zach. Huber hem gegeven. Ofschoon Freneelius niets
anders heeft geschreven, dan Exerátationes anatomicae ad Mstorîam Mesenterii, Fran. 1660, mag men niettemin Huber's getuigenis Voor waarheid houden, ook, omdat de Leidsche hoogeschool hem in 1665 waardig
keurde den opvolger Van van der Linden te zijn. Beroepen te wor-
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den op een tractement van f 2000 was een schitterend vooruitzigt voor
den Franeker hoogleeraar, die maar/1000 genoot. Frieslands Gedeputeerden overwogen, dat zijn vertrek «soude strecken tot groten afbreuck ende tot groten ondienst van de studerende jeught ende TJniversiteijt in dese provintie", redenen genoeg om hem eene tractementsverhooging van ƒ 300 te belooven, „mits dat hij alsdan sal moeten
hoeden de oncosten in 't onderhouden van de Anatomie aldaer vallende";
voorts schonk men hem 100 zilveren ducatons voor de diensten aan
Maurits van Nassau bewezen, na het bekende ongeval dezen overgekomen door 't instorten van eene brug te Franeker, en ter vergoeding
van kosten Voor de anatomie i). Dadelijk na het aanhooren Van deze
voorwaarden besloot Frencelius om Voor Leiden te bedanken.
Die kosten Voor de anatomie zullen Voortgesproten zijn uit demonstraties Nadat hij namelijk Van het Hof „liadcle geobtineert het lichaem
Van een misdadiger, die op huijden door sententie Van hetwelgemelte
Hoff met de koorde ter doot sal worden gebracht, om in de Academie
bi] hem geanatomiseert te mogen worden", Verzocht hij den 10 Nov.
1659, dat de provincie de kosten mogt hoeden.
Te Grave was hij reeds in het huwelijk getreden met Elisabeth
Trip , waarschijnlijk van Zalt-Bommel geboortig. Zij overleed in 1661
kinderloos. Nog vóór het einde dezes jaars hertrouwde onze hoogleeraar met Gelke, de eenige dochter van prof. Moll. Een dochtertje uit
dezen echt bereikte slechts den ouderdom Van eenige weken.
Herhaalde bloedspuwingen sleepten Frencelius onverwacht ten grave,
terwijl hij zich den 27 Maart 1669 te Groningen bevond, om geneeskundige hulp te verleenen aan de echtgenoote van Bocco à Burmania.
Hij bekleedde het rectoraat in 1655 2), en voor de tweede maal in 't
jaar zijns overlijdens.
Phil. Matthaeus hield de lijkrede , die niet in 't licht verscheen. Ook
kwam het Progr. funebre, door Abr. de Grau gesteld, ons niet in
handen.
Vgl. Yricmoet, 4 3 3 - 4 2 6 ; Zaeh. Huber , In ohihim Guil. ai Haren oratio, Fran. 1708,
27—29 ; Paquut I I , 2 3 ; Banga, 417 , 418 ; Baders, 322.

P li i 1 i p p u s M a t t h a e u s .

Weinige dagen, nadat Frencelius in

i) G. R. 9 Sept. 1665.
) Hieraan herinnert een Applausus academicus in hononim fesiivitotem — D. Joach.
Frencelii— cum ad Recturam — inauçjuraretur , Fran. 1G55, waarin een Latijnsch vers
van J. Acronius en een Grieksch vers van D. Tasma.
2
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van der Linden's plaats benoemd was, den 26 April 1651, gaven de Staten hem, op aanbeveling van Curatoren, een ambtgenoot in den jeugdigen Phil. Matthaeus, Med. Dr. te Franeker, die den titel kreeg van
Prof.Institutionum medicinae et botanices, op /400 tractement. In hem
verbond men aan de hoogeschool een uitstekend jongman.
Hij was te Marburg den 11 Dec. 1621 geboren uit het geslacht, dat
door een tal van hoogleeraren vermaard is geworden.
Sedert 1637 werd te Cassel Joh. Combach zijn leermeester in dewijsgeerige wetenschappen; Petr. Dauber onderwees hem de humaniora;
in de geneeskunde en anatomie ontving hij er onderrigt Van Faust, een
licentiaat, en Van den landgrafelijken lijfarts Ludw. Combach. Een
hoogleeraar in die Vakken was daar toen niet. Daarom bezocht Matthaeus de hoogeschool te Groningen, waar hij den 6 Sept. 1641 is ingeschreven , om de lessen Van Deusing aan te hooren. Maar in 't Volgende
jaar lokte de groote naam van Gerh. de NeufVille hem naar Bremen.
Drie jaren bleef hij zich hier aan de studie wijden. Sedert den 5 Junij
1645, telde men hem te Franeker onder de leerlingen Van van der
Linden, terwijl hij tevens menigen student bij de beoefening der genees- en ontleedkunde den weg wees. Was hij inmiddels reeds als
practicus opgetreden, den doctoralen graad behaalde Matthaeus in 1650
te Leiden, na een voorafgaand examen en de Verdediging Van eene
Disput, de Ictero.
De roem zijner „geleertheijt, wijsheijt ende erVarentheijt" baande hem
zoo spoedig den weg naar den katheder.
Bij de beschouwing Van zijn Verderen levensloop ziet men, dat hij
aan de hoogeschool en in de burgelijke zoowel als in de kerkelijke wereld achting en invloed verwierf.
Tot 1669 was Frencelius zijn ambtgenoot; van 1670 tot 1690 zijn
aanverwant Phil. Matthaeus; na dezen traden Petrus Latané en Abr.
Cyprianus naast onzen Matthaeus in de medische faculteit op. Bij het
gemis van Ordines Lectiomim is het ons niet mogelijk in bijzonderheden
op te geven hoe zij onderling het onderwijs in de deelen van hun vak
hadden geregeld. Matthaeus heeft echter nimmer de anatomie gedoceerd, maar steeds de botanie. Uit het gezegde van zijn lijkredenaar:
Hippocratem, quem ut Medicorum Principem et quasi oraculum aestimabat, ita triverat et nocturna diurnaque manu Versaverat, ut tantum
non ex libris in memoriam transScripsisse videretur, ipsaque ejus Verba
teneret, mag men al aanstonds afleiden, dat hij in den regel dezen
auteur, op het Voetspoor van zijn Voorganger, heeft behandeld. De
Dl. II.
14
i
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Orch Led. 1683/34 bevestigt dit, nl. : suo tempore exercitationes herbarias in Horto Academico instituet; reliquo tempore, paucis adhuc ex
quinta sectione Aphorismis pertractatis, sextam sectionem Aphorismorum
Hippocratis variis observationibus & praeceptis practicis illustrabit. Op
grond zijner beschrijving van de laatste ziekte van prof. Arnoldus, noemt
Banga hem een aanhanger van Galenus. Deze weinige gegevens doen
ons het er dus voor houden, dat hij zich aan het oude stelsel vasthield ! ). Medische werken, waaruit zijn wetenschappelijk standpunt
overigens zou zijn te bepalen, heeft hij niet uitgegeven.
Des hoogleeraars naam kreeg een goeden klank, zoodat van heinde
en Verre leerlingen kwamen aanzetten , zelfs uit Denemarken, Duitschland en Polen. Zijne school leverde Vele uitstekende medici, zegt
Roè'11, en het album academicum raadsplegende zal men dan ook ruim tachtig
tellen, die onder hem promoveerden, en wel meestal op eene dissertatie.
J. Holst, Med. Dr. te Tonningen, die in 1658 Friesland had bezocht,
getuigde, dat Matthaeus veel geleerder was, dan de meeste wetenschappelijke personen wisten. Eene uitgebreide praktijk gaf
hem ongetwijfeld groote ervaring aan het ziekbed. En dat hij als
zoodanig een. grooten naam had, bewijst de omstandigheid, dat herhaaldelijk ten stadhouderlijken HoVe zijne hulp werd ingeroepen. In 1672
Vergunden de Gedeputeerden hem om de Prinses Douairière Albertina
Agnes, die eene kranke dochter naar Wiesbaden zou brengen, te Vergezellen.
Dat hij moeite noch kosten aan den hortus spaarde en daartoe Van
de Staten een Vast subsidie wist te Verwerven, behoeft, als vroeger
reeds vermeld, hier geene herhaling. Zijn gering tractement, waarmede
trouwens het vrij genot Van eene heerlijke woning aan den hortus gepaard ging, werd in 1657 en 1668 telkens met ƒ200 Verbeterd, laatstelijk om zijne „singuliere capaciteyt" en ten einde hem -tot continatie
van sodanige goede devoiren dies te meer te encourageren en oock aen
dese provintie te Verplichten".
In 1667 werd hem de moeijelijke armVoogdij opgedragen. Zijne medeburgers kozen hem in de Vroedschap; ten jare 1669 zag hij zich tot
burgemeester van Franeker benoemd, en in 1670 naar den Lanclsdag
afgevaardigd. Van deze laatste commissie zag hij echter af, omdat
Frencelius overleden was, en 't onderwijs in de medische faculteit aanvankelijk dus op hem alleen rustte. In 1673 Viel het burgemeesterschap
i) Dimidium Sœc'li docuit, gui dogmata Celsi, leest men over hem in een
Epîtaphium achter de Orat. fnnebris van Roëll.

Wumkes.nl

211
hem op nieuw te beurt. Daar het rectoraat der hoogeschool hem tevens
wachtte en vele ambtgenooten ernstige bezwaren opperden tegen de
vereeniging van beide betrekkingen in één persoon, zag hij er van af
om weder onder de hoofden van het plaatselijk bestuur zitting te nemen, te eer, nadat de Curatoren en meer hooggeplaatste personen de
bedoelde bezwaren deelden.
Toen deze zwarigheid uit den weg geruimd en de collegiale harmonie daardoor hersteld was, zag hij zich dan ook in 1673 met algemeene
stemmen tot Rector verkozen, en zulks voor de tweede maalx).
Be oorzaak der noodlottige rampen, die de republiek destijds teisterden,
maakte 't onderwerp zijner rectorale oratie uit; bij de overdragt in
1674 sprak hij, gewis met blijdschap, de Belgiea restüuta. Tien jaren
later, in 1683, trad hij nog eens als Rector op, sprekende de neglectu
litterarum in nöbili juvenia, en bij de overdragt de statu Europaei orUs
anni proximi elapsi. Geene dezer oratiën troffen wij in druk aan.
Steeds bewees hij een groot voorstander te zijn van de openbare en
huiselijke godsdienstoefening. Geen wonder, dat de kerkeraad hem
herhaaldelijk als ouderling in zijn midden zag, en hem eens afvaardigde naar de provinciale Synode.
Ofschoon dit alles voldoende is ten bewijze hoe gezien Matthaeus
was als hoogleeraar, als geneesheer, als burger van Franeker en als lid
der kerkelijke gemeente, onvermeld mag niet blijven welke eer hem
op 65-jarigen leeftijd door de Overheid bereid werd. Bij Resol. 20 Febr.
1686 hebben de Staten hem namelijk, met behoud van het volle tractement en van alle emolumenten, ook van het genot der vrije woning,
„met de praefecture horti Academie?', honorarius Professor en archiater
provinciae gemaakt, en dit wegens zijne -hooge geleertheit, grote
experentie in medicina, de besondere ende ongemene langejarige diensten — soo aen de Academie, studerende jeucht als aen de voornaemste
heeren, familien ende ingezetenen deser provintie van tijt tot tijt bewesen". Met het oog op deze hooge eeretitels, zijne gevorderde jaren
en gering tractement van /800, werd bij G. R. 2 Oct. dv. zijne jaarwedde tot ƒ1200 verhoogd, of, het subsidie voor den hortus en de
immuniteit mede gerekend, tot ƒ1750, buiten de woning.
Wat zijn persoon betreft, was Matthaeus een krachtig, gespierd
man, met een dubbel gebit, waarmede hij een gewoon mensch van
den grond optillen en een eind ver kon wegdragen. Aan zijn helder,
i) In 1659 was hij voor de eersle maal tot R. M. gekozen, en toen door een
viertal studenten vereerd met Carmina grahdatoria, Fran. 1659.
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degelijk oordeel paarde zich een sterk geheugen tot in hoogen ouderdom; in zijne levenswijze was de man zeer matig; eenvoudig, doch net,
in zijne kleeding, voorts vriendelijk en welwillend in den omgang, eerwaardig in zijn voorkomen. Dikwerf sukkelde hij aan de anderdaagsche
en de derdendaagsche koorts ; zijn sterk gestel overwon telkens die ramp
zijner woonplaats.
In 1656 was hij gehuwd met Sophia Sydses , wier Vader Jan Sydses
secretaris Van Leeuwarderadeel, daarna burgemeester Van Leeuwarden,
Volmagt ten Landsdage en lid der rekenkamer is geweest*). Van de
Vijf jongens en acht meisjes, die zij hem schonk, bezweken elf reeds
in de eerste jaren der jeugd. Twee meisjes waren nog in leven, toen
in 1676 de levensdraad der zwaar beproefde moeder werd afgesneden.
In 1683 hertrouwd met Maria Van Hanenburg, de weduwe Van zijn
zwager Veit Sydses, mogt hij zich nog over de geboorte Van een zoon
Verheugen , die student was te Franeker, toen onze waardige hoogleeraar
den 29 December 1700 in den ouderdom Van 79 jaren overleed.
II. A. Eoëll, Oratio funeiris de vita et morte Philippi Matthaei, Fran. 1701; Vriemoet,
4 2 7 - 135; Banga, I , 416, 417.

J o h a n n e s G e r h a r d i T e r e n t i u s was de oudste zoon Van
Gerhard Alberts en Ludje Jans. Zijn Vader stond als predikant te
Hempens en Teerns. Aan dit laatste dorpje ontleende hij den naam
Terentius. In het besluit zijner benoeming tot hoogleeraar in de
Hebreeuwsche taal wordt hij eenvoudig Johannes Gerhardi genoemd.
Na de Latijiische school te Leeuwarden bezocht te hebben, kwam hij
den 14 April 1645 te Franeker, om zich met ijver op de studie der talen,
wijsbegeerte en theologie toe te leggen, Hij nam deel aan het disputeren bij prof. Verhel, en verdedigde onder Chr. Schotanus: Jvag
iQcoT7ij.iátwi> neyi XQIOTOU &tai>QQámov, die in

1650 op nieuw het licht

zagen. Ten jare 1649 zou hij in het belang zijner studiën naar Groningen en in 1650 naar Amsterdam zijn vertrokken. In het Album
Acad. Gron. komt hij in gemeld jaar echter niet voor. Te Amsterdam
bekwaamde hij zich onder Menasse Ben Israël vooral in de geschriften
der Rabbijnen. Van hier volgde hij zijn Franeker leermeester Coccejus
naar Leiden. Slechts kort heeft hij daar 't uitstekend onderwijs van
i) Bij gelegenheid van dit huwelijk verscheen een Epithalamium van H. Sapeides, Fran. 1656 , en een vers van C. Prinse, Gedienstigheit betoont ter bruijlofle
van den hooggel. heer P. Malthaeus en de aerdiqe en waerdige juffer S. J. Sydses.
Leeuw. 1656.'
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dezen geleerde nog kunnen genieten, vermits men hem, zonder dat
hij nog gepromoveerd was, op 22-jarigen leeftijd, den 11 April 1651
reeds tot diens opvolger aan Friesland's hoogeschool benoemde.
Den 22 Mei dv. hield Terentius de inaug. oratie de exceUentia,utiUtate,
jucunditate et necessitate Unguae Hebreae ad rem theologicam. Acht men
het met ons aannemelijk, dat Coccejus hem voor dien katheder heeft
aanbevolen, dan zal men daarin een waarborg vinden voor zijne bekwaamheid.
Eene Instüutio de recta lectione Unguae Hebreae, Fran. 1651, schijnt
de eerstelinge zijner werken te zijn. Met andere philologische verhandelingen nam hij het ook op in zijne Meditationum phïlologico-Hebraearum triades duo, Fran. 1654. Honoris causa bevorderde prof. Verhel hem
den 20 Mei 1657, namens den Senaat, tot Philos. Dr. et Art.Magister.
Verder gaf hij nog uit: Lïber Jobi, Chald. et Latine, c. notis, en Textus Uobi 2Tiyjiç>Tnç , juxta editionem Londinensem, beide in 1662 ; Gymnasium , of volgens eene andere opgave, Manuale Chaldaicum, Fran. 1664;
Jo. Buxtorfii P. Epitome Gramm- Hebreae, auctoritate et decreto — Curatorum Aead. Fran. emen.ïata et ex Thesauro Gramm. aucta. Additi simt
Propheta Obadja et Ecclesiastes Schlemononis , Hébraice et Latine, Fran.
1665, 1666.
Welke vruchten zijn onderwijs heeft gedragen, kunnen wij niet zeker
opgeven. Alb. Schultens dacht over het onderwijs van Terentius en
Blancardus niet gunstig. Camp. Vitringa profiteerde daarvan niet veel:
qui quidem laetissima ejus initia adjutarunt, in majusque provexerunt,
ceterum frigidiore sua et humilioribus ingeniis attemperata institutione,
non satis responserunt ardori vigorique animi supera capessentis, et ad
summum in omni doctrina fastigium infiammato impetu grassantis i).
Een zijner bekwaamste leerlingen was zeker Michaël Arnoldi, die
o. a. te Leeuwarden en Haarlem predikant is geweest, en over den
Talmud heeft geschreven 2).
Ofschoon wij 's mans kunde niet in twijfel trekken, meenen wij met
eenigen grond het er voor te mogen houden, dat hij, althans in latere
jaren, tengevolge van huiselijke omstandigheden, niet zoo nuttig werkzaam was of kon zijn, als wel behoorde. In het eerste jaar van zijn professoraat was hij gehuwd met Jetske Oudgers, van Leeuwarden, die
hem drie kinderen schonk en in 1658 reeds in den ouderdom van 25
jaren overleed.
i) Laudatio funebris in mamor. Campegii Vitringa, Fran. 1722, p. 25.
2) Zie over M. Arnoldi Vriemoet, 419. Hij maakte een Carmen Hebraico Graecum op Terentius' dood , dat in 1677 te Franeker in plano werd gedrukt.

Wumkes.nl

214
In 1660 hertrouwde hij met Eske Oosterzee. Wie en van waar zij
was , bleek ons niet, maar aan haar schijnt wel wat ontbroken te hebben. Immers ontmoet men haar in de Acta Sen. Jud. op 15 Julij 1665
„in cas van injurie" overhoop met Ida Verhell, weduwe G. Kaldenbach;
en wederom den 13 Februarij 1667 met den bibliothecaris Joh. Kaldenbach. Deze laatste zaak werd door tusschenkomst des Rectors in der
minne bijgelegd, zonder dat het onderwerp Van den twist geboekt is.
Ten jare 1670 werden Terentius en zijne vrouw door eene bierstekersche te Franeker om ƒ87.50 voor den Senatus aangesproken en tot
betaling veroordeeld. Vier jaren later schijnt er eene strafzaak tegen
hem te zijn aangebragt, want, volgens eene aanteekening in 's Hofs
Sententieboek, werd prof. Terentius den 22 Sept. 1674 ontslagen van de
personele comparitie, na ten overstaan Van een raadsheer endenProc.
Gen. onder handtasting en juratoire cautie beloofd te hebben „judicio
sisti sub poena confessi et conVicti".
In welke armoedige omstandigheden het huisgezin Verkeerde, bleek
bij des hoogleeraars dood, den 28 of 29 Sept. 1677.
De weduwe toch wist geene middelen te Vinden om haren man eene
fatsoenlijke begrafenis te bezorgen. Er was, zoouls het spreekwoord
zegt, geen zon of wind in huis. Door tusschenkomst Van den Senaat
werden uit een Voorschot op het weinige tractement, dat Terentius nog
te goede had, de doodsonkosten eindelijk gevonden, daaronder begrepen «een rouwpack tot soo weinigh costen als 't doenlijck" voor gezegde
weduwe. Zij abandonneerde dan ook den boedel en ontving , om in
hare dringenste behoeften te kunnen voorzien, uit het aerarium een
voorschot van ƒ50. Nu is het waar, dat hij een sober tractement genoot. Gedep. Staten erkenden ook, dat hij zijn gezin bezwaarlijk van
j7OO konde onderhouden, en daarom kwamen zij hem belangrijk te
gemoet met de benoeming tot Inspector Bursa.e, in de plaats van Wubbena (8 Sept. 1669). Doch die armoede was daaraan zeker niet alleen te wijten.
De Oratio funebris, door Nic. Blancardus uitgesproken, is niet in druk
verschenen.
Eske Oosterzee heeft hem vele jaren overleefd. Dat zij steeds in
bekrompen omstandigheden bleef verkeeren, bleek ons uit een Senaatsbesluit van 30 April 1692, waarbij haar ƒ50 geschonken werd, «als
sijnde in een seer soberen en slechten staat".
Vgl. Vriemoet, 436—438, en de daar aangehaalde Acla Senatus; Add. 9 ; Paquot, I I I ,
431, 432; Glasius, I I I , 425; Tob. Gutbcrleth, Poeúiala, 262—265; Keaj-jitie honori et
posthvmae famac Ted.sHae Oulyers, dum rlveret— do. Tcreuili —corijugis. Kran. 1658.
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J o h a n n e s V a l c k e n i e r . Eendragtig boden de Curatoren, Stadhouder, Gedeputeerde en provinciale Staten elkander de hand om na
den dood van Cloppenburch den Amsterdamschen hoogleeraar Dr. Al ex.
Morus als Prof. Theol. prim. voor Franeker te verkrijgen. Gaarne
legde men hem ƒ1600 toe, mits hij ook Wekelijks in de academiekerk
eene Latijnsche preek houden en om cle Veertien dagen te Leeuwarden
in het Fransch Wilde prediken. Waarschijnlijk heeft de roem zijner
welsprekendheid den doorslag gegeven bij de keuze van dezen zonderlingen
man, Wiens theoretische en praktische regtzimriglieid toen ten tijde in
den lande bij Velen zeer werden gewantrouwd. De Rector Magn. Dom.
Acronius zag zich zelfs afgevaardigd om den geWenschten persoon het
beroep aan te bieden. In den uitslag zag men zich echter teleurgegesteld i).
Daarna werd den 24 Maart 1654 door de Gedeputeerden overgegaan
tot het beroepen van Joh. Valckenier, hoogleeraar in de godgeleerdheid en HebreeuWsche taal aan de Geldersche academie. Nadat deze
het aangeboden tractement van f 900 had afgeslagen, omdat hij volgens zijne opgave toen te Harderwijk ƒ 1000 had, bood men hem dadelijk deze laatste som, waarop Valckenier overkwam. Inmiddels was
de voormalige hoogleeraar Chr. Schotanus met behoud van zijn predikambt op nieuw aan de academie Verbonden , zoodat de studerende
jeugd zich den 15 Sept. 1654 kon Verheugen, dat de faculteit door
beider optreden weder voltallig Werd 2).
Valckenier Was den 2 November 1617 geboren te Keulen. Zijn Vader Pieter behoorde tot een oud geslacht, dat in onze vaderlandsche
geschiedenis gunstig bekend is. De zoon ontving eene academische
opleiding te Leiden, Waar hij den 13 Aug. 1636 is ingeschreven.
Daarna ontmoet men hem als predikant te Genève , geprezen , zóó
wegens zijne theologische kennis, als om zijne ervaring in de Oostersche
en Westersche talen. Volgens het inschrift van zijn grafsteen, haalde
zijne liefde voor den gereformeerden godsdienst hem den haat der pausgezinden op den hals, zoodat hij voor hen wijkende in cle Nederlanden
eene schuilplaats vond. Intusschen is het ons niet duidelijk geworden,
of dit slaat op zijne geboorteplaats Keulen, dan wel op Genève. Dit
i) G. R. 17 Febr., 1 2 , U Maart, 26 April 1653; S. R. 5 Maart 1653. Acronius was een groot vriend van Morus, zooals ons bleek uit twee brieven over dit
beroep door Morus aan hem den 6 Mei en 10 Junij 1653 geschreven. Arch. Gabbcma, Pak. N.
2
) Applausus Academicus in hou., ü. 1). Jo. Vahkenirii, Chr. Schotani, cum—XV11 Caleiul. üctobris M, D. G. L1V. publice inaugurarenlur. Fran. 1654.
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is zeker, dat hij zich in 1645 te Amsterdam ophield, toen hem aan de
Geldersche kwartierschool een katheder in de theologie werd aangeboden.
Den 13 Nov. 1645 aanvaardde Valckenier dit ambt, waaraan bij de
verheffing der kwartierschool tot academie het professoraat in 't Hebreeuwsch nog werd toegeVoegd.
In 1646 behaalde hij te Leiden het doctoraat in de theologie. Aan
Hester Hochepied, even als hij, Van Keulen afkomstig, doch te Amsterdam destijds wonende, Verbond hij zich den 31 Maart 1650 door
den band der echtelijke liefde; Terwijl hij te Harderwijk stond, gaf
hij onder zijn praesidium Verdedigde disputatien uit, onder den titel
Ânabaptismus confutatits sive controversiarum de religione adversus Anábaptistas succimtmn et methodicum syntagma, Hard. 1652 , en Quaestiones
pMlol. tlieol. ad MattJt. II, 1, de vocatione Magorum ad Christi cognitionem
Hard. 1654.
Bij zijne afkeerigheid Van het Cartesianismus, was hij een aanhanger
en bewonderaar Van Coccejus ; hij zocht en verkreeg diens begunstiging , en zag zich bij eigene verdienste — zegt Bouman — door dezen
den weg naar drie academiën gebaand.
Bij het Vertrek naar Franeker zou hij het uitzigt gegeven hebben op
een spoedigen terugkeer naar de Geldersche hoogeschool. Hare Curatoren
drongen dan ook reeds in April 1655 bij de Gedep. Van Friesland op
zijn ontslag aan. Dezerzijds was men hiertoe niet geneigd; er werden
herhaaldelijk conferentien gehouden met onzen hoogleeraar, die zich
eindelijk liet bewegen om tegen eene tractementsVerhooging Van /200
te blijven x). Zijn gedragslijn in deze zaak werd te Harderwijk, te regt
of te onregt, zeer euvel opgenomen.
Waarschijnlijk was het de herinnering aan vroeger ondervonden verVolging, die hem zijne Boma Paganizans, en het daaraan toegevoegde
Specimen Papismi, Fran. 1656, in de pen gaf. Eene Disquisitio de prisca
haeresi Nicoïaitarum wordt mede onder zijne geschriften genoemd.
Tot opvolger van Hoornbeek had men te Leiden vruchteloos Turrettiiius beroepen; daarna Hottinger, die inmiddels op eene ongelukkige
wijze met drie zijner kinderen verdronk. Eindelijk slaagde men met
Valckenier. Den 11 Julij 1668 deed hij zijne intrede te Leiden met eene
Oratio de sacrarum literarum nccessitate et autlioritate, certitudine; fontium
Ilcbraieorum integritate et excellentia; versionis LXX interprelum naevis;
rationis liumanae in Soriptura usu et plurium scientiarum ex Sacris Lite1) R G. Ti Aprd, U Junij 1655.
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ris ïlluslratione. Kort mogt echter zijne vreugde over deze promotie
zijn, want den 8 December 1670, een jaar dus ongeveer na zijn ambgenoot en beschermer Coccejus, overleed hij.
Zijne weduwe en kinderen dekten des hoogleeraars graf in de St. Pieterkerk met een zerk, waarvan het insclirift o. a. ook door Vriemoet
is medegedeeld.
Crenius beweerde, dat Valckenier bij de Quaesüones de vocatione Magonim een werk van Fred. Spanheim, zijn leermeester, sterk geplunderd heeft. Volgens David Flud van Giffen maakte hij zich in het
Boma pagankans ook aan plagiaat schuldig. Zijn deze beschuldigingen gegrond, en Vriemoet schijnt ze niet te hebben betwijfeld, dan
pleiten die werken althans niet Voor des schrijvers geleerdheid en oorspronkelijkheid.
De schets, door prof. Bouman van hem gegeven, hoe voorzichtig
ook ingekleed, en de berigten van Sepp , gaven ons geen anderen
indruk, dan dat Valckenier door Coccejus op het sleeptouw genomen
en daardoor gelukkig is mede gevaren.
Vriemoet, 4 3 9 - 4 4 3 ; Bouman, I , 9 8 , 156, 188, 327; Glasius, I I I , 4 7 4 , 4 7 5 ; Chr.
Sepp, I I , 9 1 / > J 9 , 2 8 1 , 458.

U l r i c u s H u b e r . Tot hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid werden in 1656, toen Dom. Acronius overleden was, na
elkander te vergeefs op een tractement Van ƒ1000 beroepen de Alkmaarsche Rector Regn. Neuhusius *), Arn. Maurits Holterman, hoogleeraar te Steinfurt, en Joh. Schildius, rector te Vlissingen. Vooraf
schijnt ook onderhandeld te zijn met J. F. Gronovius, die destijds te
Deventer stond, maar tot zijne benoeming is men niet gekomen. De
vierde, die aan de beurt kwam, was de 21-jarige Ulricus Huber. Op
het tractement van zijn voorganger benoemden de Gedep. Staten hem,
30 April 1657, tot Prof. Eloq., histor. et politices.
Deze jongeling, die zich tot eene ster van de eerste grootte aan Friesland's academie heeft verheven, was den 13 Maart 1636 te Dokkuin
geboren uit het huwelijk van Zach. Huber en Sjoukje Jensma. Aanvankelijk kwam hij ter zijner geboorteplaats op de Latijnsche school; daarna
te Leeuwarden, waar Tob. Gutberleth den nog maar weinig gevorderden
i) Door Bern. Fullenius en Chr. Schotanus aangespoord om de benoeming aan
te nemen , bedankte hij niettemin , hun de redenen opgevende. 11. JNeuhusii Epist.
famil. Cent. IV el V. Amst. 1662, p. 15, 18, 295, 300. Over zijne promotie te
Franeker treft men in de Coll. v. Br. no. 126, een brief aan van Mein. Schotanus.
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leerling in vier jaren zóó Ver heeft gebragt, dat deze in zijn 15e jaar
met glans tot het hooger onderwijs konde overgaan. Na door cle zorg
Van zijn verstandigen vader zich bij den pred. Joh. Nisener te Hallum
Verder in het Grieksch, en in de beginselen der dialectica en van 't
Hebreeuwsch, geoefend te hebben, kwam Ulricus den 4 Julij 1651, nog
geen volle 16 jaren oud, aan de academie te Franeker. Het eerste
studiejaar wijdde hij aan de propaedeutica; in de philosopbische wetenschappen ontving hij privaat-onderwijs Van Nic. Amama, den bekenden
leerling van Holwarda.
Daar Acronius en Moll weinige of geene repetitie-eollegien gaven,
oefende hij zich met een drietal kennissen in het Grieksch en Latijn.
Overgegaan tot de regtsschool, vond Huber in Wissenbach en Cup uitstekende leermeesters. Om Ant. Matthaeus de pandecten te hooren
onderwijzen vertrok hij in 1654 naar Utrecht. Die beroemde hoogleeraar
kwam echter spoedig te overlijden. Daar het onderwijs Van Cypr.
Regn. ab Oosterga hem niet beviel*), keerde onze Huber naar Franeker terug om nog een jaar de studiën onder Wissenbach's leiding voort
te zetten. In Sept. 1655 disputeerde hij de actionïbus bonaefideiet
stricti juris. Het verzoek om buitenlandsche hoogescholen te mogen
bezoeken werd hem door zijn vader gaarne toegestaan, weshalve hij
in Mei 1656 met een zestal vrienden naar Marburg vertrok. Gedurende zijn kort verblijf aldaar volgde Huber met belangstelling een
heksenproces. Den 18 Sept. 1656 is hij met drie dier vrienden te Heidelberg ingeschreven. Hier vond hij in de regtsgeleerde faculteit Henr.
DavidChuno, Prof. prim., en Phil. Burchard, die, kort te voren als Prol'.
Inst. opgetreden, op zeer vriendschappelijken voet met Huber omging.
Onze jeugdige Fries stelde zelfs een Carmen nuptiale ter zijner eere
op. Den 27 Febr. 1657 onderging Huber een moeijelijk doctoraal
examen; na verdediging van een proefschrift de jure acerescendi zag hij
zich den 14 Mei dv. tot I. U. D. bevorderd. Ter zijner eere zag toen
een bundel Carmina votiva het licht2).
Veertien dagen vóór zijne promotie riep men hom dus reeds op den katheder. Bij de benoeming gaven Ged. Staten hem echter verlof om tot
Allerheiligen buitenlands te blijven. Overtuigd , dat hij te veel op zijne
jeugdige schouders zoude nemen, wilde hij wel Voor de eer bedanken,
i) Ulricus schreef o. a. den 4 Mei 1655 aan zijn vader: Mon college de Pandcctes, comme je vous aij dit, ne me plaisl poinct, parcc que Ie Professeur est
im llomme peu scavant et peu accommode à enscigner un hommc, qui se ventavancer de bon escient.
-) Voor de geschiedenis van zijn acadcmiclevcn bezit Mr. U. II. Huber, te Lccu-
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maar op aansporing vooral Van Wissenbach, die met Phil. Matthaeus
zijne benoeming in de hand had gewerkt, kwam hij tot eene andere
zienswijze. Na de promotie spoedde hij zich naar Straatsburg, om zich
daar tot zijn gewigtig ambt voor te bereiden onder leiding Van den
toen Vermaarden J. H. Boecler, Prof. Eloq. et Hist.
„Met meer als genieene pompe" deed hij den 30 Nov. 1657 zijne intrede , sprekende de bona mente seti sincero genuinae eruditionis amore ').
Door een degelijk onderwijs, gegrond op eigen onderzoek en studie,
gepaard met oratorisch talent, verwierf de jeugdige hoogleeraar zich
spoedig een grooten naam. In dit tijdperk zijns levens schreef hij De
genuina aetate Assyriorum et regno Medorum dissertationes VII, Fran1662; proeven van dichtkunst gaf hij aan Wissenbach , toen die in
1658 den Comm. ad pandectas weder uitgaf; aan Chr. Schotanus bij de
uitgave der Friesche geschiedenis, en aan H. Schotanus à S., in BouwMagten over den dood van diens Vrouw Francijna Potgieters, in 1659.
Hoe meer hij doordrong in het wezen der geschiedenis en zijne kennis
der humaniora Volmaakte, hoe dieper hij overtuigd werd Van het nut,
dat de beoefening dier Vakken den regtsgeleerde aanbrengt. Ten einde
hun licht oVer de regtsgeleerdheid te kunnen laten schijnen zal de
magtiging om juridische collegien te mogen geVen, openbare en private disputen te leiden, hem niet onwelkom zijn geweest. De regeering legde
hem daarvoor jaarlijks ƒ200 toe.
Op deze wijze Voorzag men in de vacature, ontstaan door het overlijden van Banck, „tot mesnage van 's Lands middelen"2).
Bij zooveel zelfvoldoening trof hem kort daarna (13 Aug. 1663) eene
huiselijke ramp, namelijk het verlies zijner echtgenoote AgnesAlthusen, met wie hij sedert 4 Dec. 1659 het huwelijksgeluk deelde.
Twee kinderen waren hun geschonken.
Na de uitbreiding Van zijn werkkring legde Huber eene verbazende
werkzaamheid aan den dag. Van zes uur 's morgens tot acht uren
des avonds spande hij zich Voor zijne Van alle zijden toestroomende
leerlingen in, en gunde zich naauwelijks om 11 uur den tijd Van het
warden, eene belangrijke bron in Ulrici Huberi P. M. Quadroginta duae Epistolae
Latine, Gallice, Germanice ai P. M. Patrem suum D. Zach. Huberum annis 1654-,
1655 et 165^), «ec non 1657, ültrajecti, Marpurgae, Heidetbergae et Argentorati
in Germania scriptae; Quatuor Ejusdem ad alios Amicos et Patronos; Item XXI
variorum .ejus familiarium ad Ipsum, een HS. in 4,0, waarin die correspondentien
met zorg zijn overgeschreven.
x
) Bij deze gelegenheid verschenen Vota gralulatoria a popularibus dicta,
Fran. 1657, en A. Robijnsma, De Nederdalende wekprekenlheit, ter eeren van Mijn.
Hr. ülric Huber. Ibid. 1657.
")
i

G. R. 5 Dec. 1662, 1 Mei 1663.

Wumkes.nl

220

middagmaal. Toen de dood Van Wissenbach eene Vacature in de juridische faculteit had doen ontstaan , en Cup tot diens opvolger als
Prof. Pandectarum was benoemd, kon men onzen Huber onmogelijk
Voorbijgaan. Door de Curatoren werden tot Prof. Institt. Voorgedragen
prof. J. F. Böckelmann, van Heidelberg, Huber en jr. Taco Van Glins.
Huber zag zich bij G. R. 18 Maart 1665 gekozen, op ƒ 1200 tractement.
Als Prof. Eloq. et Hist. was hem den 19 Dec. bevorens ook de taak
ten deel gevallen om de lijkoratie te houden op den Stadhouder Willem Frederik i).
Den 19 September 1665 aanvaardde hij zijn professoraat inderegten,
met de Oratio exMbens historiam juris Bomani et ex ejus argumento continuüm próbationem , literas humaniores cum jurisprudentia esse conjunge
das- Fran. 1665.
Eene nieuwe uitgave Van Wissenbach's Disjmtt. ad Instituta, waaraan
hij eene levensschets Van den hoogvereerden leermeester liet Voorafgaan,
was eene zijner eerste bemoeijingen. Immers wenschte hij Wissenbach's
werken, die daar in ieders handen waren, bij zijn onderwijs te Volgen.
Spoedig zag hij echter in , dat dit niet ging, daar zijn meester de
Instituten niet als een aaneengeschakeld geheel, maar in hoofdpunten
had behandeld , vermengd met definitien en verdeelingen, die hem niet
bevielen. Ook kon hij zich niet Vereenigen met diens beschouwingen
oVer de antinomiën Van Tribonianus. De behandeling van eene dergelijke tekst-kritiek achtte hij niet doelmatig, het allerminst voor aankomende juristen.
Daarna schijnt hij begonnen te zijn met het houden Van Disputationes
juris fundamentales , die een doorloopenden commentaar op de Instituten zouden vormen. ,De overeenstemmende plaatsen in de Pandecten
werden hierbij behandeld; de humaniora boden hem ruimschoots stof
om zijn regtsgeleerden kost bij afwisseling aangenaam te kruiden. Vier
en zeventig dezer disputen zijn verschenen2). De uitgave werd toen
gestaakt, daar Huber van plan veranderde, en Digressiones Justinianeae
in humaniora juris bewerkte en ten jare 1671 in 't licht gaf.
Dat hij zich liet leiden door de experientia optima vitae magistra zal
niemand hem ten kwade kunnen duiden.
i) Orat. fun. in tristem excessum—Guil. Friderici. Fran. 1605. Bij S. R, 22
April 1G65 ontving hij daarvoor eene vereering van f250.
2
) Cf. de Praefatio voor de Praeleciiones juris civilis ia verband met die voor
de Digressiones. Deze Disputationes juris fundamentales, Fran. 1688, komen hoogst
zelden voor.
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Inmiddels was hij na den dood van Cup, dien hij in eene Oratio funebris herdacht, den 14 Maart 1667 tot Prof. prim. opgeklommen; ook trad
hij den 4 October 1668 op nieuw in het huwelijk , en wel met Judith
Van der Leij, wier vader secretaris was van Dantumadeel. Met zijn
nieuwen ambtgenoot Taco van Glins geraakte Huber , gelijk wij beneden nader zullen zien, spoedig (1669) in onmin.
Nagenoeg Vijfjaren was hij als Prof. juris werkzaam geweest, toen hem in
1670 een katheder te Leiden werd aangeboden, maar de Gedep. Staten wisten hem voor Franeker te behouden , „alwaer hij uijtnemende diensten is
doende". De opdragtom wekelijks twee collegien te geVen over het ptiUieJc
regt en daarover de noodige disputen te houden, tegen eene tractementsverhooging Van ƒ 400, was het daartoe goed gekozen middel. Aan de Franeker
academie komt de eer toe, dat daar het eerst een openbare leerstoel voor
het publiek regt is geopend. Huber verwierf den roem het jus publicum
op een nieuwen grondslag gebouwd en tot eene zelfstandige wetenschap
ontwikkeld te hebben. Met welk een ijver hij die nieuwe taak heeft
opgevat kunnen zijne De jure civitatis libri tres, novam juris publici universalis disciplinam continentes getuigen.
De eerste uitgave Verscheen reeds in 1672. Zijne buitengewone Verdiensten als juris publici universalis doctrinae pater zijn reeds in een degelijk academisch proefschrift geschetst, zoo dat wij kortheidshalve den
belangstellende derwaarts mogen verwijzen.
In hetzelfde jaar zag tevens zijne Dissertatio de lïberationïbus, quae
per remissionem aut praeterUionem fiunt, het licht. Hij had haar aan
eenige Hongaarsche studenten in de pen gegeven , met wie hij de leer
der voldoening op hun verzoek behandelde. Gelijktijdig schreef hij een
SpiegJiel van doleantie en reformatie , na den tegenwoordigen toestand des vaderlands. GedruM tot Vredenburgh in 't jaar 1672. Eene JDiss. ad jus
in re et ad rem, Fran. 1675, rigtte hij tegen eene verhandeling over
hetzelfde onderwerp van Gerh. Feltman, hoogleeraar eerst te Duisburg,
daarna te Groningen >). Met Voorbijgang van zijn geschrift over de Verplaatsing der Franeker academie, vroeger reeds Vermeld (I. blz. 55)
Verdienen voorts in de eerste plaats vermeld te worden de Traelectiones
ad Institutiones , die in 1678 van de pers kwamen. Zagen wij, dat hij
aanvankelijk de Instituten en Pandecten in verband met elkander behandelde , en zich daarbij afgaf met philologische vragen en de humaniora , de ondervinding leerde hem — hij zegt het zelf in de Praefatio —
i) Tegen Huber schreef weder Petr. Hans.elt ad Jo. Strauchium adversus inju'tas ah Ülrico Hubero Ger. Feltmanno illatas.
r
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dat de leerlingen verder kwamen door te beginnen met de Instituten,
en als zij die begrepen hadden over te gaan tot de Pandecten, zonder
zich dadelijk te verliezen in het licht, dat de humaniora over de studie des regts konden doen schijnen i).
Inmiddels had hij reeds drie maal (1660, 1667, 1677) het Rectoraat
waargenomen2). Behoeft men nog meer om zich van 's mans Verbazende
studie en werkzaamheid te overtuigen ?
Bevreemden zal het dan ook niemand, dat Leiden ten jare 1679 nog
eens beproefde om deze fionkerster van 't Friesch Athene magtig te
worden. Schitterende beloften, gepaard met de benoeming tot raadsheer te Leeuwarden, verbonden hem echter bij voortduring aan het
gewest zijner geboorte. Met eene hartelijke toespraak, beantwoord door
prof. Arnoldus, gevolgd door een epulum vàled-ictorium, nam hij afscheid
van zijne collega's. Op den raadsheerszetel beviel het hem op den
duur echter niet, zoo dat hij dien reeds na drie jaren verliet. Gelijktijdig ontving hij Voor de derde maal een beroep naar Leiden 3). Hoe?
zouden de Friezen hunnen ambteloozen Huber , hun roem en eer, nu
laten gaan? Neen, reeds den 24 Februarij 1682 hebben de Staten „uijt
consideratie Van desselffs hoge geleertheijt, eïide andere seer besondere qualiteijten willen voorcomendesselffs vertrecknae andere universiteijten buijten
de proVHitie." Ten dien einde committeerden zij hem om zich binnen Franeker te Vestigen , >.ende aldaer met syne schriften, die hij gereet heeft
en Van tij t tot tijt gereet sal maecken, te illusteeren het jus civiïe, mitsgaders het jus puilicum ende specialijck het jus statutarium van deze
i) Ook in de Orat. funehris op Cup ontvouwde Huber kortelijk de methode,
die hem do beste scheen , om jongelingen tot regtsgeleerdcr. te vormen. Dat hun
dadelijk de Regulae juris en de Verb. significatio werden ingestampt, zooals tot
dusver gebruikelijk was , keurde hij ten hoogste af. Uitvoerig en duidelijk ontwikkeld hij zijn gevoelen over de beste methode in De rationa discendi atque docendi
juris diatnbe,' Fran. 1684, ook opgenomen in de Digressiones, uitgave van 1688.
2) In 1667 hield hij bij de aanvaarding eene belangrijke Oratio de celebribus
ICtis Frisiis, qui hoc et antedcto sec, floruerunt; aftredende in 1678 de schoone
Oratio de pedantismo , beide ook in zijne Opera min. Tom. I, opgenomen. De laatste,
een krachtig Quos ego! tegen zijne tijdgenooten , verdiende in onzen tijd meer bekend
te worden.
3
) Dit beroep ontving hij , toen hij er reeds aan dacht om als Raadsheer te bedanken. Wel lachte het professoraat hem toe, maar
die betrekking was minder in rang dan de raadsheerlijkc. Kon het zoo geschikt worden, dat zijn (19jarige)
zoon Herman op zijne plaats zitting nam in den Hove, en hij zelf met den titel van
professor ook dien van Oud-Raadsheer mogt voeren, dan zou Huber den Leîdschen
katheder wel willen beklimmen. De bijeenkomst der Staten in 1682 moest dus worden afgewacht. Aan Herman's benoeming stonden diens jonge jaren echter te veel
in den weg. Nogthans werd bij tot griffier der Staten en tot syndicus van Leeuwarden benoemd. Minute van Huber's brief aan de Leidsche Curalt.
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provincie, sal oock aan de studerende jeught der t'aculteijt acces geven,
soo ten versoecke van particulieren als van allen in het gemeen, invoegen als hij tot meeste nut der studenten ende luijster Van de Academie
sal bevinden te behooren. Ende wat hij bij sulcke coni'erentien comt te
laten drucken, sal den Typograplms in sijn reeckeninge worden gevalideert, soo ende als met disputationes ende Orationes Academiae geschiet ; sal oock mede mogen doen de examinaüe juris, ende votéren
over de admissie der candidaten in Senatu academîco, gelijk mede in
andere saecken ter requisitie van Leden des Senatus Academici, bij welke
en andere gelegentheden hij als out-raatsheer sal hebben de rangh
immediatelijck aen de Rector Magnificus i). Ende dit alles op een
jaerlijcx honorarium van twee duijsent caroli guldens, de Academische
vrijheden daer onder begrepen".
Den 7 April dv. leidde hij reeds aan huis een collegie over hetFriesche regt, Vergeleken met het Romeinsche, in met eene Oratie, waarin hij
de redenen ontVouwt, die hem bewogen hadden om het raadsheersambt
vaarwel te zeggen en zich geheel aan de vreedzame studie te wijden; den
25 April verklaarde hij in eene toespraak: quiius rebus otium suum
apud Academiam sit occupaturus.
Voorts stonden de Gedep. Staten in Maart 1684 nog zijn verzoek
toe om, even als een gewoon hoogleeraar , de kandidaten te mogen
tentéren, examineren en promovéren , zonder daartoe gerequireert te
zijn; vermits zijne leerlingen gaarne ook door hem geëxamineerd wilden worden.
Velen, die "alleen kwamen om Huber te hooren, woonden dus alleen
zijne private collegien bij , lieten zich niet als studenten inschrijven,
noch recenseren, om zoodoende de academische judicature te ontgaan. Dat de Senaat dit met leede oogen aanzag, vooral daar Huber die handelwijze, ten minste oogluikend, toeliet, is te begrijpen.
Hoe Huber eene tergende theses over die judicature liet stellen en
zijn ambtgenoot van Eek, op last van den Senaat, het zwaard tegen hem
aangordde, evenzeer als dat de Gedep. Staten hem eindelijk dwongen
om cle inschrijving zijner leerlingen te bevorderen, is vroeger (I. 355—357)
reeds uitvoerig door ons vermeld.
Evenmin behoeft zijn twistgeschrijf over het nut van een academiedansmeester hier herhaald te worden.
i) Bij plegtige academische oratien vindt men hem dan ook dikwerf, na den
R. M., aangesproken, als Amplissimc Supremae Curiae Exsenatorlot Vir Senatoriae
Dignitatis Excellentissime , magnum denuo Academiae decus! ook wel: Senatoriae
ac Professoriae logae decus at que ornamenlum, Ampl. Exsenator!
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Huber was bovenal ook een godsdienstig man, ja een dilettant-theoloog. Tijdens zijne studiën te Utrecht hacl hij godsdienstonderwijs ontvangen Van de predikanten Van Lodensteijn en Van den Bogaert. Hunne
ascetische rigting ontwikkelde zich sinds ook sterk bij den leerling. Huiselijke godsdienstoefening werd bij hem geen dag Verzuimd. Franeker's
kerkeraad vond in hem dan ook een ouderling, die den strijd der rigtingen met levendige belangstelling volgde.
Nu gebeurde het eens, dat hij als lid van den Senaat er bij tegenwoordig was, dat G. W. Duker, onder Roëll, pro gradu, een dispuut
hield de recta ratiocinatione. Naar Huber's opvatting kende de doctorandus een te groot gezag toe aan »de rede". Driftig viel Huber een
opponent, die nog aan 't woord was , in de rede en stortte, meer met
invectives dan argumenten, zijn gal uit over Duker, totdat de R. M.,
na herhaalde aanmaning hem het woord moest ontnemen '). Zag
onze oud-raadsheer al af van zijn protest tegen Duker's promotie, hij
liet de pen niet rusten en schreef Positiones jur. theol. de auctorüate 8acrae Scripturae, etc. Fran. 1686. Een hevig twistgeschrijf tusschen
Duker, Huber en beider aanhangers, sproot hieruit voort, totdat de
Staten ten laatste het stilzwijgen oplegden. Daar dit geschil in het
levensberigt van Roëll uitvoeriger ter sprake behoort te komen , zij
het hier voldoende het even te hebben aangestipt.
Eene polemiek tusschen Huber en Perizonius, betreflende de vraag,
wat men te verstaan hebbe onder het praetorium (volgens de Statenvertaling „het regthuis"), waarvan Paulus spreekt PMUpp. I: 13; komt
bij Perizonius' levensberigt aan de orde.
Nevens deze heftige polemiek, waarin de regtzinnige man te veel
zijne waardigheid vergat, schoot hij niet te kort in den meer vreedzazamen wetenschappelijken arbeid, hem in 1682 door de Staten aanbevolen. Daar prof. Gab. de Wal eene bibliographie van de Huberiana
gegeven heeft, zullen wij al zijne werken en redevoeringen maar niet
opsommen, veel minder de herhaalde, ten deele door den schrijver
zelven verbeterde, uitgaven bespreken. De Hedendaagsche RechtsgéleertImjt, zoo elders als in Friesland gebruikelyli, Leeuw. 1686, 2 dln., mag niet
onvermeld blijven. Het is een veel omvattende arbeid, waarin het gerecipieerde Romeinsche en het oud-provinciaal regt is behandeld, toegelicht
door de jurisprudentie. Steeds een groot gezag behoudende, beleefde
dit werk vijf uitgaven, en nog vindt het in de bibliotheek van den bei)

Diar. III, 70 sqq.
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oefenaar des regts eene waardige plaats naast de „Inleydinge" van Hugo
de GrootDe Praelectionum juris Bomani et hodiemi pars secunda, quae est ad
L. XIX priores pandectarum, Fran. 1689, pars ter Ha ad L. XXXI posteriores pandectarum, ibid. 1690, Vormen, met de reeds vermelde Praelectiones ad Institutiones, de dikwerf binnen- en buitenlands herdrukte
voortreffelijke Praelectiones juris civilis, die Huber's naam door geheel
Europa hebben gedragen, ja Van 1840—1842 te Macerata, in Italië,
nog eene nieuwe uitgave beleefden.
Ten einde het staatsregt te Verklaren en toe te lichten bewerkte hij
Institutionum historiae civilis tomi III. Adjectum est Specimen observationum
juris historici, Fran. 1692. Eene nieuwe polemiek met Perizomus, nog
heviger dan de vorige, brak, naar aanleiding van dit werk, weldra
uit, tot een treurig bewijs hoe twee groote geleerden zich schromelijk
vergaten, door hatelijke uitvallen over hunne personen.
Huber's laatste arbeid was de Eunomia Bomana, sive censura censurae
juris Justinianei, waarin de tekst der Romeinsche regtsboeken in bescherming genomen wordt tegen de aanvallen van Ant. Matthaeus Sr.,
Wissenbach, Ant. Faber, Sim. Groenewegen en andere beschuldigers van
Tribonianus. Deze scherpzinnige kritische arbeid was slechts gevorderd
tot het 23e boek der Pandecten, toen de schrijver den 8 NoV. 1694 aan
de geleerde wereld, aan vrouw en kinderen, door den dood werdt ontrukt.
Zijn zoon Zacharias, dien wij later ook op den katheder zullen ontmoeten , gaf in 1700 de Eunomia Bomana uit. Waarschijnlijk bevorderde
hij ook de uitgave van Ulr. Huberi Institutionis BeipuUicae IÂber singularis , exhïbens summam Juris Publici universalis, in usum collegiorum
privatorum. Franeq, L. Strick. 1698, 8°, eene beknopte en heldere handleiding, die ook aan prof. Gab. de Wal onbekend schijnt te zijn gebleven. Huber's Dissertationes Politicae troffen wij nog onuitgegeven bij eeti
zijner nazaten aan. Zijne kleine geschriften, redevoerigen en memorien, werden door prof. A. Wieling in 1746 te zamen in 't licht gegeven , onder den titel Ulrici Huberi Opera minora et rariora juris publici et privati. 2 tom.
Wie zou geen eerbied hebben voor zooveel ware geleerdheid, voor
zoo grooten ijver en vlijt? De woorden van Plinius, door Zach.Huber
profetisch op den naam zijns vaders toegepast, zijn in vervulling getreden : Vivit enim vivetqiie semper, atgue ctiam latius in memoria Jwminum
et sermone versabitur, postquam ab oculis recessit. Zijne gebreken , die
zich in een sterk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde en hartstochtelijke poDl. II.
15
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lemiek openbaarden, behoeven daarbij niet bedekt worden. Huber was
immers — om met zijn lijkredenaar Vitringa te spreken, — een mensch,
geen engel.
Camp. Vitringa, Orat. fan. in excesmm Ulrici Huier, Fran. 1694, herdrukt achter de
Eunomia Romana ; Yriemoet, 444—471 i add. 9 ; Gab. de Wal, Ann. 2 5 3 - 2 9 4 ; 445—418-,
J. de Wal,, 1 2 1 , 122; H, H. Tels, de meritis Vlr. Huberi in jus publicum universale. L.
B. 1838; Sickenga, 232 - 2 3 9 ; Ypeij en Dermout, I I , 543; Tob. Gutherleth , Foemata ,
167—172; E. Baderi Poëmata, Leov. 1702, 7fi, 7 7 , 1 3 1 - 1 3 3 ; R. Neuhusius, Epist. fam.
C. IV, V, 231, 278; P. à Ghemmenich , Carmen Joroserium , — nee non— Carmina wiscellanea. Leov.. 1746 , 203—206.

Abraham de Gr au. Vreemd klinkt het, wanneer men uit den mond
van Jac Perizonius verneemt, dat er na het overlijden van Fullenius,
in 1657, dadelijk geen persoon voor den vacanten katheder in de wiskunde te vinden was. En dat nog wel in Friesland, ten allen tijde
door vele gelukkige beoefenaars van dat vak zoo beroemd! En
toch is het eene daadzaak, dat een Fries, die te Groningen in de theologie en de letteren studeerde, is aangezocht om zich bijzonder op de
mathematische wetenschappen toe te leggen, ten einde, bij voldoende
bekwaamheid, Fullenius te kunnen opvolgen.
De bedoelde persoon was Abraham, een zoon van Samuel Pieters de
Grau, predikant te Wanswerd, wiens huwelijk in twintig jaren met
negen jongens en acht meisjes werd gezegend. Toen hij voor zooveel
kroost ten laatste geene voornamen aan verwanten meer kon ontleenen,
gaf hij aan drie zonen de namen der Aartsvaders Abraham, Izaäk en
en Jacob. Abraham, den 14 Aug. 1632 te Wanswerd geboren, op de school
te Leeuwarden een geliefd , veelbelovend, leerling van Gutberleth ,
werd daar een schoolmakker en boezemvriend van Ulr. Huber. Beide kwamen in 1651 aan de Franeker academie , waar de Grau, die
tot predikant zou worden opgeleid , den 30 April is ingeschreven.
In de wijsgeerige wetenschappen waren Verhel en Munsterus zijne
leermeesters; aan beider dispuutcollegien nam hij dan ook deel. Met
Huber en een paar andere kennissen werd de klassieke oudheid bestudeerd *).
Ten jare 1654, den 24 Aug., vindt men onzen de Grau in het Groninger academiealbum ingeschreven. Hier zou hij het onderwijs gei) In 1652 maakte hij reeds een Grieksch vers op het overlijden van den Franeker
predikant M. Walsweer, te vinden in de Naeniae ad urnam — D. Matthiae Walsiveer.
Fran. 1652.
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nieten van Sam. Maresius, die een grooten toeloop had, van Abdias
Widmarius en van den Cartesiaan Tob. Andreae, een vriend zijns
vaders.
Het huiselijk verkeer genoot hij bij Joachim Borgesius, Vroeger conrector te Wesel, en sedert 1654 hoogleeraar in de mathematische weschappen en welsprekendheid te Groningen i).
Inziende, dat eene klassieke vorming Voor den waren beoefenaar van
elke wetenschap zeer wenschelijk is , spaarde onze theoloog, onder
leiding van Borgesius , geene moeite en vlijt om door te dringen in de
geschiedenis en letterkunde der oudheid 2). Ongetwijfeld zal Borgesius
bij hem ook liefde voor de wiskunde hebben ontwikkeld. In 1657 werd
hem immers het bovenvermelde uitzigt geopend, waarna hij tot zijne
Verdere bekwaming nog twee jaren heeft besteed, want den 24
Maart 1659 benoemden de Ged. Staten hem, op een tractement Van
ƒ1000, tot Prof. Matheseos. Zijne intrede met eene Oratio de usu et
praestantia matheseos Volgde den 6 Junij 3). Den 19 Sept. vereerde de
Senaat hem met den doctoralen titel.
Naast zijn godsdienstigen zin, prijst Perizonius 's mans ijver en groote
bekwaamheid. Verzwijgen wilde hij daarbij niet, dat die kunde meer
op den voorgrond zou zijn gekomen, als de Grau wat minder omslagtig
ware geweest en meer zelfvertrouwen had bezeten 4).
-) Op den Catalogus der bibliotheek van Is. Ie Long (Amst. 1741) komt onder
de Mss. in 8o, no. 96, voor : Album van Abr. de Grau, van de vermaardtste en
geleerdste Lieden, sonderling in Vrieslandt , Ao. 1654. Wie is de tegenwoordige
bezitter ?
2
) Belangrijke berigten over de wijze, waarop de Grau en anderen destijds de
klassieken beoefenden, door het maken van uitgebreide beredeneerde indices, geeft
Huber, in de Praefat. ad Institutionis Reip. liber ting. {Opera min. I.). Mart.
Schoockius noemt onzen de Grau in een brief van 1 Dec. 1655: Juvenis supraaetatem doctus et compositus — quo commodiorem rectorem juventutis fllii non inveneris. Arch. Gabbema, pak N.
s

) Academici applausus pro felicibus auspiciis D. Abr, de Grau, dicti dicatique
a syncerior. amicis. Fran. 1659.
4

) Breviter, erat vir eruditione insignis, quam tarnen magis declarasset, si paulo
fuisset promptior vel sui confidentior. p. 56. Hij heeft ook de sterrekunde gedoceerd.
Baders zong immers:
Quo ingenio Gravius major, magis ardua tentat
Vilia despiciens sublimia sola revolvit,
Altius ascendit, quae sunt minus obvia quaerit,
Acthereasque domos, gemmantia lumina coeli
Pcrlnstrat , verasque studct cognoseere rerum
Causas, scrutarique docet secreta polorum.
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't Aantal studenten, dat de mathematische Vakken beoefende, was in
zijn tijd gering; somtijds had hij zelfs geen enkel leerling. Ten deele
zal dit te wijten zijn aan de oorlogen , die toen de aandacht van de
studiën afleidden; Voor een deel komt misschien ook de schuld aan
den strijd der philosophische rigtingen. De Grau maakte veel studie
van de wijsbegeerte, waarvan hij de vruchten heeft neergelegd in Specimina
pJdlosopMae veteris, in qua novae quaedam ostenduntur. Fran. 1673. Nu
gaf hij in eene zeer belangrijke Praefatio eene beschouwing over de gebreken
Van de aanhangers der verschillende philosophische rigtingen. De meesten,
die zich Cartesianen noemden, verwaarloosden—zegt hij — geheel in strijd
met de voorschriften van hun meester de wiskunde, en zagen in hunne onwetendheid daarop uit de hoogte neer. Anderen, die meenden dat alle wijsheid uit Cartesius' werken geput konde worden, verwaarloosden de studie
der humaniora. Door dat zij nimmer de schriften der oudheid, die zooveel tot algemeene ontwikkeling en beschaving des geestes konden aanbrengen , lazen, bleven zij zeer bekrompen. Van daar, dat de werken der oude philosophen , die toch zooveel wetenswaardigs behelsden,
niet gekend en uit onkunde veroordeeld werden. Men dichtte hun zelfs
gevoelens toe, die zij nimmer hadden verkondigd. Vele peripatetici
redekavelden over Aristoteles , zonder hun naam te verdienen. Elkander napratende, lazen de meesten immers noch Aristoteles, noch Plato,
en die dit wel deden, lazen er dikwerf iets geheel anders in, dan
de auteurs hadden bedoeld. Hoe dit zoo kwam?
Alleen door gebrek aan klassieke vorming, waardoor zij de schrijvers
in hunne taal niet hadden geleerd te Verstaan. En toch bevochten
die ontwetenden, naar een eenmaal opgevat autoriteitsgevoelen, de Cartesianen heftig.
Eene oppervlakkige schreeuwerij aan beide zijden had mitsdien het
Veld Voor degelijke philosophische studiën ingenomen; onkunde was de
oorzaak, dat de uiterste rigtingen elkander zoo weinig waardeerden,
dat het goede in beide werd voorbijgezien J).
Ziedaar den hoofdinhoud der beschouwingen van de Grau, die ook
in onze dagen aan velen, die wetenschappelijke personen meenen te
zijn, stof tot nadenken kunnen geven.
Hoewel hij meer overhelde tot Cartesius, wilde de Grau toch de oude
en nieuwe rigting nader tot elkander brengen. Deze was de strekking
van zijn wetenschappelijk werk, dat Is. do Schepper als eene „conciliatio veteris ac novae philosophiae", Ulr. Huber als een werk »de phii) Zou liij de onaangenaamheden die Dalth. Bekkcr in die dagen ondervond ,
hierbij niet voor oogen gehad hebhen 1
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ïosophia veteri in nova ostensa", met Latijnsche verzen inleidden; een
arbeid op dezelfde wijze door den grooten Balth. Bekker gehuldigd.
Niet vreemd zal men het vinden, dat onze hoogleeraar, die als mathematicus het niet druk had, verlof vroeg om wekelijks twee publieke
collegien in de philosophie te geven en de noodige disputen te leiden.
Door Ged. Staten werd dit den 19 Dec. 1673 toegestaan, mits hij daarin
geene aanleiding tot tractementsverhooging ging zoeken. De philos.
Prof. Wubbena heeft het echter zoover weten te brengen, dat die Vergunning den 24 Mei 1674 werd ingetrokken, en nog wel met last aan
de Grau, „hem met zijn eigen aanbevolen professie alleen
te bemoeijen en hem daerinne sodanig te evertueren, dat deselVe professie,
die ten deele vervallen is, wederom in sijn oude fleur ende luijster
mag werden gebracht, tot eere van 't landt ende dienst van de studerende jeugt". In hetzelfde jaar gaf de teleurgestelde hoogleeraar
nog eene zeer geprezene Historia philosopMca uit').
Toen Wubbena het ten laatste zoo bont had gemaakt, dat hij den
criminelen regter in handen viel , heeft men gaarne, op de Grau's verzoek, in 1680 de Res. van 1673 weder van waarde verklaard.
De Orcïo Led. 1683/84 vermeldt dan ook: Primum absolvet dioptricae
Cartesij demonstrationem, postmodum Partium Matheseos compendium
tradere perget.
Het was aan de Grau niet beschoren langer dan drie jaren op deze
wijze nuttig te zijn.
Sedert Mei 1662 weduwnaar, zonder kinderen, van Rixt Doënga,
die eerst gehuwd was geweest met Douwe Hottinga, burgemeester van
Dokkum 2), hertrouwde hij in Mei 1683 met Elisabeth Gyse, van Amsterdam. Na de zomervacantie bij hare familie aangenaam te hebben
gesleten, was onze hoogleeraar pas met haar teFraneker aangekomen,
om zijne collegien te hervatten, toen eene hevige kolijk hem onverwachts den 8 Sept. 1633 ten grave sleepte. Zijn vader, toen een
tachtiger, ondervond de gadelooze smart hem, den laatste zijner negen zonen , en vier dochters te overleven, zonder dat een van allen
nakomelingen had.
i) Wat Saxe, VI, 580 , op gezag van Freytag beweert, dat de Grau, admodum juvenis, in 1647 eene Historia philosophica zou hebben uitgegeven, is kennelijk eene dwaling, ontstaan door de drukfout 1647, voor 1674, bij zijn referent.
2
) Zij schijnt eene ondeugende vrouw te zijn geweest. De Fiscaal bragt haar
voor den Sen. Judic, omdat zij »in de naast voorleedene daagen eenige versylverde
leepels ende eenige voreken uijt de huijsinge van de Ed. Heere Prof. van der Waeijen
heeft weeten te vervreemden ende in de Bancq van Leeninghe alhier heeft laaten
setten". De Acta melden den uitslag niet, wel dat haar adv. W. Cup zijne declaratie liet taxeren. A. Sen. Jud. 11 Sept. 1678, 25 Jan. 1679.
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.J'ac. Perizonü Orai, fun. de vita et morte Jirah. Gravii. 1'ran. 1688, waarvoor herdrukt
is Phil. Matthaei Progr. funebre; ook in Perizonii Oration.es, L. B. 1740, p 5",6; Vriemoet,
472—479 ; add. 9 ; Baders , 324.

J o h a n n e s G r e i d a n u s , geboren te Franeker, kwam den 18
Junij 1647 aldaar aan de academie. Verhel en Phocylides Holwarda
waren zijne in philosophische rigting zeer verschillende leermeestersOnder van der Linden , Phil. Matthaeus en Frencelius studeerde hij in de
geneeskunde. In beide vakken promoveerde hij den 15 Junij 1654, na
verdediging van eene Disp. ad theses ex variis phüosopMae partïbus depromptas, en eene Disp. ds lumbricis. Eene maand later sloot hij den
echtelijken band met Jetske Peters van Wymersma.
In den aanvang van 1658, „na eenige jaren de studerende jeucht in
de philosophie int privé geonclerwezen te hebben", verzocht hij, op
aandrang zijner leerlingen , publieke lectiones en disputationes te mogen houden, overeenkomstig de oude loffelijke gewoonte der academie
en 't gebruik aan Duitsche en Engelsche universiteiten. Op voorwaarde,
dat hij geene „vreemde nieuwicheden" zou Verkondigen, Vervulde de
Senaat zijn wensch.
Verhel en Munsterus Vreesden zeker dat Phocylides' leerling diens
liberale rigting zou inslaan. En niet ten onregte, want den 1 Julij
1658 onderdrukte de Senaat zijn eerste dispuut Van de Idea logicae
novo-antiquae (Fran. 1659), als Vol Van dwaligen en paradoxen ; den 22
Julij werden Cup, Arnoldus en Verhel naar de Curatoren afgevaardigd
over een ander dispuut, ,,novitatis plenam."
Na herhaalde Vriendschappelijke Vermaningen , klaagde de Senaat
hem in 't begin van 1660 bij Ged. Staten aan over „seecker Boeck,
nu onlangs uijtgegeVen". Of zijne Institutiones metapJiycicae, Fran. 1660,
dan wel de Idea logicae bedoeld werden, weten wij niet. Gedeputeerden Verzonden die klaagliederen naar Curatoren om adVies; deze Verzochten den Senaat de grieven schriftelijk en naauwkeuiïg te willen formuleren. Intusschen kwam Munsterus te overlijden. En wat deden nu
de Curatoren ? Zij droegen Greidanus tot zijn opvolger Voor. Naast
hem stonden op het drietal Godofr. Spinaeus, hoogleeraar te Steinfurt,
en Mich. Busch, Theol. et Philos. Cand. Terstond door Gedeputeerden
benoemd, aanvaardde Greidanus den 5 Julij zijn hoogleeraarsambt.
Onder zulke omstandigheden had zijne benoeming eene belangrijke beteekenis, in zoover de Curatoren en Gedeputeerden toonden het streven naar vooruitgang te steunen tegen cle aanvallen van den oudenVerhel.
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Op de evenvermelde werkjes liet Greidanus in 1664 Instilutionesphysicae volgen. Geen Van drieën kwam ons onder de oogen. Tenzelfden jare overleed eindelijk ook Verhel. Greidanus, naar het rapport van Curatoren, »sijn professie nu een geruim en tijt met goeden lof bedient hebbende", werd toen de oudste der faculteit en zag
daarom zijn tractement van ƒ700 verhoogd tot ƒ800. Abr. Steindam
trad gelijktijdig als ordinarius, Wubbena als extraordinarius naast
hem op.
Een vroege dood rukte hem reeds den 4 Junij 1668 weg. Of zijne
Vrouw, toen nog leefde, durven wij niet verzekeren, wel, dat hij drie
zoons en eene dochter had. Abr. Steindam hield de Orat. funebris, die
echter niet ter perse ging. In eenige Carmina funebria werd zijn Verscheiden zeer betreurd.
Vriemoet, 480—483; add. 9 , 1 0 , met Mss. aantt. van Burmania; Paquot, I , 317.

F r a n ç o i s d e l a P r i x werd door de Curatoren voorgedragen
tot buitengewoon hoogleeraar in de Fransche taal, in de plaats Van
wijlen Louis Parent. Met hem stonden op het drietal Nicolaus Vedelius, S. M. C, en Lands-alumnus, benevens Mons. Jurieu ').
De la Prix werd den 24 Sept. 1663 benoemd. Waarschijnlijk woonde
hij destijds te Franeker, maar dit is slechts eene gissing, daar ons van
's mans levensloop niets bekend is geworden. Hij overleed den 13 of
14 October 1666, als zijne weduwe nalatende Anne Jacqueline, met
wie hij den 15 Oct. 1665 te Lekkum gehuwd was.
Abr. de Grau herdacht hem in eene lijkoratie, die niet werd uitgegeven.
Vriemoet, 484, add. 10, met Msä. aantt. van Burmania.

A b r a h a m S t e i n d a m noemde zich bij zijne inschrijving als
Phil. stud. te Franeker, in Mei 1657, een Leeuwarder. Dit laat zich
verklaren, als men aanneemt, dat hij van de Latijnsche school te Leeuwarden kwam. Hallum schijnt echter zijne geboorteplaats te zijn. De theologie en philosophie waren zijne hoofdvakken. Als theol. student Vindt men
hem ook den 24 Mei 1661 te Groningen ingeschreven. Bij de classis
van Leeuwarden in 1662 als proponent toegelaten , Vond hij weldra een
i) Ongetwijfeld P. Jurieu, die in ons land en in Engeland studeerde, later onder
réfugiés vermaard is geworden.
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werkkring als praeceptor ten huize van den Frieschen regtsgeleerde en
staatsman Allard Pieter Jongestal, wiens zonen Gellius en Willem hij
zou opleiden. Den 21 April 1664 promoveerde hij te Franeker in de
philosophie. Verzekerd Van den grooten invloed Van Jongestal, die reeds
sedert 1649 Curator dier academie was, zal hij zich hebben gehaast,
om zoodra mogelijk na den dood van Verhel (14 Febr. 1664) den
doctoralen graad te verwerven, ten einde voor den vacanten katheder
in aanmerking te kunnen bekomen. Zeven dagen na zijne promotie
leverden de Curatoren hunne voordragt in, bevattende de namen Van
God. Spinaeus, Prof. te Steinfurt, Dr. Joh. Wubbena, praelector phiîosophiae te Franeker, en Abr. Steindam. Ofschoon in volgorde de
derde, zag hij zich den volgenden dag reeds op ƒ700 tractement benoemd. Prof. Greidanus werd de eerste in de faculteit; en aan Wubbena
werd ook een beentje toegeworpen in de bevordering tot Prof. Extraor- ^
dinarius. Dat Jongestal hem naar den katheder kruide, zal ieder
gaarne gelooven, als hij Steindam tot dien beschermer hoort zeggen:
Caudex aut stipes essem, non homo, si beneficia syncategorematice
infinita , quae offers, non exoscularer. Steindam zette ook zijne theologische studiën voort, zoodat hij in 1668 het vereischte examen aflegde
om den 13 Mei 1669 den doctoralen graad te behalen op eene Disput,
de cognitîone Bei.
Opmerking verdient het voorzeker, dat gelijktijdig drie philosophische
rigtingen te Franeker vertegenwoordigd werden. Steindam was een peripaticus, Greidanus novo-antiquus, Wubbena Cartesiaan. Steindam's rigting
blijkt uit zijn Tractatus scholasticus de causa in genere et de causa efficiënte
specie, Fran. 1669. In de opdragt vraagt hij Jongestal's steun, ingeval zijne
gevoelens niet onaangevochten bleven. Nam praesagitmihi animus — zegt
hij — foreut hoc seculo exulceratissimo in reprehensionem quorundam novorum Morosophorum (qui recepta aeternumque vera venerandae antiquitatis
principia sardonio risu exagitare, scelerate pedibus conculcare , labefactare, averruncare et eruderare, sua vero inepta, Januario frigidiora,
frivola, haeretica, dudum damnata, aut recens in sycophantarum cerebellis nata, et contradictionibus implicata dogmata, pro principiis reponere nequicquam moliuntur) incurram. Dit boekske, eene vrucht van
zijne dispuut-collegien, bevat de namen van slechts drie respondenten.
Vriemoet schijnt verscheidene disputen gekend te hebben, door Steindam geschreven.
Welke rigting nu het meest in den smaak der studenten viel, durven wij niet met zekerheid zeggen. Dat er in den tijd, waarin de Cartes.iaansche philosophie veld won, velen waren, die hun hoofd wilden
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breken met een eindeloos aantal subtile definitien, zooals die in Steindam's Tractatus scholasücus gevonden worden, komt ons trouwens niet
aannemelijk voor. Na den dood van Greidanus genoot hij als oudste
hoogleeraar in de philosophie /900 tractement.
Steindam overleed reeds op 33-jarigen leeftijd, den 7 Febr. 1672.
Zijne jeugdige weduwe Fedsje Mensenburg overleefde hem lang met twee
Van hunne vijf kinderen.
Vriemoet, 485—487; Paquot, I I , 418; en des hoogleeraars Traet\ Scholaslicusin Dedic,;
Baders, 325-327.

J o h a n n e s W u b b e n a , dien wij tijdens Steindam's benoeming
ontmoetten, was een Oostfries, geboortig Van Leer. Toen hij den 2
Febr. 1658 als theol. student te Franeker werd ingeschreven, had hij
waarschijnlijk reeds andere universiteiten bezocht, want den 1 Julij
des Volgenden jaars promoveerde hij reeds tot L. A. M., op Miscéllanea
ex variis pMlosophiae partibus desumta i). Hij bleef te Franeker wonen
als privaat-docent in de philosophie. Den 12 Aug. 1660 huwde hij met
Anna, eene dochter Van wijlen prof. Cloppenburch. 't Was in het begin Van 1664, toen de dagen Van Verhel dus al geteld waren, dat hij
Van Gedep. Staten vergunning Vroeg om openbare lessen in de wijsbegeerte te mogen geven, aanvoerende, dat hij na zijne promotie „private institutie, niet sonder merckelijk profijt der studerende jeucht aldaer heeft gedaen". Zijn Verzoek werd den 5 Febr. ingewilligd, doch
zonder toezegging Van landstractement. Dat Steindam den 29 April
dV. met het het professoraat ging strijken, en hij slechts tot extraordinarius werd benoemd op ƒ400, moet hem in zijne ambitieuse Verwachting zeer hebben teleurgesteld. Maar hij gaf de hoop niet op.
Zonder dat er zelfs eene Vacature was, durfde hij twee jaren daarna
bij Ged. Staten om den rang Van gewoon professor Vragen, en 't gelukte hem werkelijk bij Res. 21 Julij 1666 zijn wensch Vervuld te
zien 2). In hetzelfde jaar, den 27 Sept., benoemden Ged. Staten hem
ook nog tot Inspecteur der Burse. Beide aanstellingen legde hij den
21 October aan den Senaat over; zijne intrede Volgde den 17 Januarij
1667.
i) Toen verschenen Carmina gratulatoria in hon. J. Wubbena, cum L. A. îî.
et Philos. Dr. renunciarelur. Fran. 1659.
2
) Bij G. R. van 15 Maart 1667 werd zijn tractement eerst verhoogd van ƒ4.00
tot ,600.
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Tot zoolang had hij geen aanstoot gegeven, maar, eenmaal gekomen
waar hij wezen wilde, wist Wubbena , een geslepen intrigant, zich onder hooge bescherming grooten invloed te verzekeren. Hoe hij ten
spijt Van den Senaat in stilte zich een dictatoriaal gezag over de
Burse wist te verzekeren, en, ondanks zijn zeer laakbaar gedrag, onbegrijpelijker wijze nog twee jaren lang den steun van Ged. Staten
behield, doch eindelijk zijn ontslag niet kon ontgaan , is elders reeds
uitvoeriger door ons verhaald i).
Hadden Holwarda en Greidanus reeds met de scholastieke philosophie
gebroken, onder den vlag van Descartes was in Friesland nog niemand
openlijk opgetreden. In 1666 was er een boekske Verschenen met lasterlijkestellingen nl. PhilosopMa S. Scripturae interpres, Exercitatio Paradoxa, in qua veram philosopJiiam infallïbïlem sacras litteras interpraetand
normam esse, apodictïce demonstrantur et discrepantes ab hac sententia ex
pendunlur et refelluntur. Prof. Arnoldus kwam tot de ontdekking, dat
de anonyme schrijver „soo Veel als in hem is, het heilige woortGodts
soeckt twijffelachtigh te maecken, ende daerdoor alle sekerheit van
religie om verre te stooten". Hij zond het aan den Proc. Gen., en deze
haaste zich aan Ged. Staten in overweging te geven om bij plakkaat
te verbieden, dat het in de provincie Friesland gedrukt of verkocht
werd, ja, om de Staten Gen. te verzoeken het alom te onderdrukken.
Wat daarop besloten is, weten wij niet. Wij halen het slechts aan
als een voorbeeld, ten bewijze, dat Cartesiaansche philosophie opeen
Franeker leerstoel niet onaangevochten zou blijven. En zoo werd het
ook. Den 24 Sept. 1667 vestigde prof. Arnoldus in den Senaat de
aandacht op theses aan Cartesius ontleend, die openlijk onder Wubbena
verdedigd zouden worden. De theoloog vroeg: «n expediat disputationem
eam permitti et Cartesianam doctrinam in Academiam introduci ?
Eenige dagen later schorste de Senaat het dispuut, totdat Wubbena
op de bedenkingen van Arnoldus geantwoord zou hebben. Valckenier
en Schotanus stemden tegen dit besluit. Wubbena, die zeker aan
Arnoldus geen rekenschap wilde geven, en verzekerd was, dat zijn
persoon hoogeren steun zou vinden, wendde zich tot Ged. Staten. Deze
verstonden, dat Wubbena „openlijck sal mogen lesen ende disputeren,
sonder nochtans sodanige sustenuen voor te brengen, die enige onrust
in de academie mogen comen te verwecken." Lieten zij het al aan
partijen over hun verschil ten principale schriftelijk nader te ontwikkelen en te doen uitwijzen, 't is ons niet gebleken, dat deze eerste
i) Dat verdieflde ontslag verzachtte men onmiddellijk , door zijn tractement als
hoofdeeraar van f 000 tot ƒ900 te verhoogen! G. R. 8 Sept. 1669.
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officiële aanval op het Cartesianismus in den boezem onzer academie
Verdere gevolgen heeft gehad !).
Wubbena begon dus de Cartesiaansche vlag te ontrollen. Was hij
eerlijk in zijne gevoelens ? Balth. Bekker teekent hem als „een man
die loos en boos, een Vijand der filosofie Van Descartes opgequeekt,
maar omgekeert (was), om sich aan synen ambtgenoot (Steindam nl.)
te wreken, die al so seer daar tegen, maar boven hem tot dat professorschap gevorderd was".
Hoe dit ook zij, Wubbena's Cartesianismus zal wel de naaste aanleiding zijn geweest voor de stappen, die de classis van Leeuwarden in
1668 bij de Friesche Synode deed, om de magt der Staten in te roepen tot het weren van zulke schadelijke nieuwigheden, door aan professoren , doctoren en magisters, te verbieden Cartesiaansche wijsbegeerte
te doceren. Overtuigd, dat de oppositie al bitter weinig van die philosophie afwist, schreef Balth. Bekker, toen predikant te Franeker, om
„d'onkundigen te berighten, om de kerk in rust en hare opsienders in
eere te houden", eene De pMlosophia Cartesiana aämoriitio candida et
sincera, aan de Synode.opgedragen 2).
Dat Wubbena ook zijn invloed bij Gedeputeerden heeft doen gelden
en dat van die zijde door de Commissarissen-politiek aan de Synode een
wenk is gegeven, schijnt ons, ofschoon niet bewezen, zeer aannemelijk.
De Synode verstond ten minste, dat het voorstel der classis „om reden" niet kon worden aangenomen; maatregelen om de vrijheid van
philosopheren te beperken, voor zoover deze het gezag der H. S. ondermijnde, beval zij daarbij gaarne aan.
Gereedelijk laat het zich verklaren, dat Wubbema een zoo welwillend
beoordeelaar der Cartesiaansche philosophie, als Bekker, gaarne tot
vriend en bondgenoot wenschte. Daar de hoogleeraar echter op
zedelijk gebied zich al te ergerlijk gedroeg, achtte de geleerde en trouwe
herder het van zijn pligt onzen Wubbena tot een beteren, godzaligen,
wandel te vermanen, ja eindelijk zijne censuur uit te lokken. In plaats
van Vriend werd de invloedrijke hoogleeraar nu weldra Bekker's geslagen
Vijand.
Overbekend achten wij het, hoe onverantwoordelijk Bekker sedert
1670 door de kerkelijke en wereldlijke overheid in Friesland behandeld
i) G. R. 28 Sept. 1667.
2) In epii brief aan v. d. Waeijen, voor den 2en druk van dit boekske (Amst.
1693) zegt Bekker: Nempe ea tum (1668) erat Ecclesiarum Scholarumqne in Frisiis
conditio, ut illa Philosophia plerisque ignola passim, facile proscribi posse videretur;
illis in hoc operam navantibus, qui eam non ignorabant, attamen oderant.
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werd, onder voorwendsel Van onregtzinnîgheden in zijne Vaste spijze
der Volmaalden. De geheime beweegkracht Van al die tergende plagerij , door Bekker verduurd, was de wraakzucht van Wubbena. Dat
hij bij Ged. Staten alles konde gedaan krijgen, daarvan levert zijn levensloop immers menig Voorbeeld. De Grau moest zulks ook op eene
zeer grievende wijze ondervinden; Bekker evenzeer.
WTubbena's echtgenoote is in 1669 overleden x), en nog eer het jaar
ten einde was — straks zal de reden daarvoor blijken — hertrouwde
hij met Rixt Domans, de weduwe van prof. Wissenbach. Aanzienlijke
familiebetrekking konde de oorzaak van dien grooten invloed dus niet
zijn. Hoe is die dan te verklaren ? Hooren wij Bekker, die, na blootgelegd te hebben, hoe het raderwerk Van Staat en Kerk in Friesland
destijds zamengesteld was, ons den sleutel geeft:
„Hij hadde sich seer diep en Vast geworteld in de gunst Van
sekere MeVrouw die menigte van stemmen hadde, door seer Vele
landerijen die haar in Verscheide Grietenyen eigen waren ; hy hadde
't algemeen bewind Van hare saken, en Volgens dien ook het bestuur in d'erfenisse, die sy aan hare naaste bloedverwanten van den
grootsten Adel liet. Bij haar leven wierd hij als premier ministre steeds
om hare stemmen aangesocht; daar hy altyd ietwes Voor bedingen
konde ; en na haar Versterven met een goed legaat Voorsien2). Hij
wist ook aan die Erfgenamen, welkke Van Vermogen waren, door Verdragh een Voordeel toe te Voegen en te meer aan sich te doen verplighten. Dit dede hem alle syne ambtgenooten boVent hoofd wassen
ende oVer hen heen sitten. Dese man , eerst willende mijn Vriend zijn,
en daarna geslagen Vijand wordende, om dat ik volgens lastenplight
hem synen bosen handel onder oghen stelde, is d' opperbaats van al
dien onraad en dat ongemak geweest, dat my weervaren is. 't Was
hem onlydelijk, in 't openbaar van 's Heeren Tafel afgehouden en
clat Van borgers gekastyd te worden, die over meer dan borgers heerschte.
Hy nam de driften der Theologanten en der Predidanten waar, en wist
die tegens my met duisend konsten in te nemen. — Syn grootste Vriend
i) Dit blijkt uit J. Terentius c. s. Exequiae honori et posthumae famae Annae
Cloppenburgh, conjugis D. Joh. Wubbena, Fran. 1669.
2) Die Mevrouw was Sophia van Vervou, Douairière van Joachim van Andrée.
Zij woonde op Martena-huis te Franeker en overleed 28 Januarij 1671. Zij vermaakte
aan Wubbena acht pondematen lands, onder Franeker, en eene plaats te Welsriip.
Vel. de Crane, het Martena-Huis, in de Vrije Fries, I, 135 volg. Baders bezong
haar, als.
Plena Dei cura, virtute, fideque jngali ,
Vixit cum summa laude pudicitiae,
De Proc. Generaal had andere informatien over haar, zooals beneden zal blijken.
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was President van 't Ed. Mog. Collegie , en dus de tyd bequaam, om
nu de lagen, van twee jaren op my aangelegd, uit te werken, door
schyn Van saken die men niet bepleiten soucle;
In de Acta Senatus vonden wij, na de bezwaren in 1667 door Arnoldus opgeworpen, geen tweede Voorbeeld, dat Wubbena oVer Cartesiaansche leeringen werd bemoeijelijkt. Disputen, onder hem gehouden,
kwamen ons niet onder de oogen; werken gat hij niet uit. Of hij,
onder de bescherming Van zijn Vriend, den Voorzitter Van Ged. Staten,
die rigting veilig durfde handhaven, is niet onaannemelijk. Opmerking Verdient het, dat, terwijl na het overlijden van Greidanus in
1668 en Van Steindam in 1672 , geene benoemingen geschied waren,
ja den 30 Maart 1672 door de Staten., tot nutte en menage van't Landt"
het aantal professoren werd Verminderd en er voor de philosophie maar
één leerstoel behouden bleef, —bij G. R. 9 Jan. 1675 toch ƒ 1200 tractement aan Wubbena werd toegelegd, bij gelegenheid dat men hem
ter Vergelding Voor zijne «goede diensten" den titel Primarius prof.
philosophiae Verleende, „des dat hij gehouden wort Logicam alle haltf
jaren privatim te absolveren ende usum te demonstreren".
Na twaalf jaren lang een drieste rol te hebben gespeeld, stortte hij
eensklaps Van zijn hoogen zetel, waarop de dichter Ern. Baders hem
zelfs bewierookt had. Een eerlijk man, de eenvoudige Petrus Poll,
pedel der academie, volvoerde dat stoute stuk. De aanleiding tot een
en ander is opgenomen in de akte van beschuldiging, waarop de Procureur-Generaal bij het Hof van Friesland , in 1678, tegen den invloedrijken hoogleeraar bevel tot dagvaarding ten criminele vroeg en verkreeg.
Bekker heeft dat merkwaardig zonden-register laten drukken, zooals
wij het hier overnemen, behoudens de aanvulling van eenige initialen:
AAN 't HOF VAN FRIESLAND
Remonstreert met reverentie de Procureur-Generaal deser Landschap, dat een publijq Professor in ene loffelike Universiteit behoort te wesen een geleerd ende wel gemanierd man,
als die sulx aan de studeereude jeugd ten goede van het gemeene Landt ende Gods Kerke
commnniceeren moet. Sodanig een behoorde dan ook te wesen de Professor JOANÜES
WUBBENA tot Franeker ; maar het is met denselven seer verre van daar ; gelijk voor desen
in synen ommegang met vrouwen en andersins is gebleken. Want behalven d' oneerbare conversatie met de vrouw van C. M., met zijn meid B., by tyde van sijne eerste vrouw Jufft.
C(loppenburgh) tut sijnea huise beswangerd, met E(ixt) D(omaus) sijne tegenwoordige huisvrouw , by 't leeven van gedachte Juffr. C(loppenburgh) sija wijf, met vrouw S(ophia v(aii)
F(ci'vou), wed. van den heer Ridder J(oachim) v(an) A(ndrée), heeft gedachte Wubbena bij
Jnff. Y. B. wed. van G., veelsins sijn gaan ende komen gemaakt, ende deselve sodanig m r -
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leid, dat Y. B. voorschr. van den selven vleeschelik is bekend, ende in ontucht misbruikt, hy 't
leven van E(ixt) D(omans) voorsz,, 't welk so lange geduurd heeft; tot dat eindelik Y, B.
voorz. is beswangerd geworden, ende van kinde verlost 's nachts tusschen den 18 en 19 Juny
1678 binnen Dokkum, onder des dat sy op 's Hofs ontbieden by opene Acte derwaarts
aan reisde; wanneer sy gedachten Wubbena genoemd ende verklaard heeft tot Vader van
haren jongen soon, ende uicmant anders. Boven noch dat voorsz. Wubbena sich allesins
schuldig gemaakt heeft aan veele en verschelde malefeiten : als het divulgeeren van een
pasquil, tot nadeel van een persoon ofte Juff. tot Groningen, item tot nadeel vanF(roukje)
F(ullenius), huisvrouw van Dr. B. B(ekkcr), samt de vrouw van den Secretaris Br„ ende
dan noch aan 't suborneeren ende divulgeeren van 't pasquil in 't almanach tot nadeel van
den H(ove), ja wat meer is, hy heeft den Reglitscholt Verhel, ten huise van den Professor
Dankelman getracht met den blooten opsteeker van 't leven te berooven, ten tyde als sy
daar vergastet waren; ende den 11 Deccmb. 1672 op enen Bedeclagh, onder de predikatie
op vryer straten ende in burgers huysmge te attenteeren een openbare moord aan den Professor Huber synen collega. Voorts so de Pelel Petrus Pol degene was , welke ware de
principaalste getuige tegens hem in de sake van den Professor Huber tegens hem beklaagde,
heeft hy beklaagde getracht ende uitgewerkt , onder quade pretexten ende valscli voorgeeven,
dat hy enige attestatie ofte certificatie tot Pols nadeel heeft bekomen. Na sulx heeft hij ai
wederom door dreigementen ende openbare concussie getracht om Petrus Poll te intimidceren ende te doen schuld bekennen, mitsgaders revoeeerea sijn voorgaande getuigenisse: doch
so gedachte P. Poll sich aan de waarheid vast hielde, heeft de Beklaagde ende enige syner
medestanders uit de Professoren, ausu admodum temerario, op haar genomen omme d' administratie van de criminele justitie haar te arrogeeren, ende Petrum Poll, sonder enige
forme van proces, ex crimine puilico van sijn officie te suspendeeren. So dat UEd. Mog.
noodsakelik geoordeeld hebben den klager na Franeker af te senden, de bewyzen te eisehen
ende proces aan den beklaagden Poll te doen maken. Ja de beklaagde Wubbena heeft so
veel weten te wege te brengen , dat de Ed. Mog. Heercn Gedeputeerde Staten van Friesland , onder praetext van amnestie, den professor Huber gemuilband hebben, om tegen
hem Wubbena niet wijders te mogen proeedeeren ende sijn reght vervolgen. Alle welke
grouwelen nadien seer enorm zijn, besonder als sy met haar omstandigheden extensivé worden genarreerd; versoekt de Suppliant in officio, U.Ed. Mog. provisie van citatie; doorkraght
van welke voorsz. Wubbena magh werden verdaghvaarcl, om in persoon op de rolle van
den Hove te compareeren, ende aan te hooren soodanigen eisch ende klaghte , als de suppliant sal hebben te nemen; so ten principale als neffens de provisionele incarecratie op t
Blokhuis, ofte suspensie van het Professoraat. Quo facto etc. Was geteekend Anthonius
Kan, In margine stond: Fiat 'Citatio ut petilm: Den 21 Juny 1678.

Wubbena werd hierop door het Hof geschorst als hoogleeraar; de
Ged. Staten lieten aan den Senaat over om betrekkelijk die schorsingnaar eigen oordeel te handelen. De hoogleeraren besloten daarop om
Wubbena's lessen niet op de Series aan te kondigen, maar daarvoor een
wit vak open te laten.
Hoe die ontzettende zaak is afgeloopen? „Aldus verdaghvaard heeft,
hij — vervolgt Bekker —voor de volle Rolle, in 't aanschouwen van Veel
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honderd menschen sich ten eersten ene gantsche weke lang, en dat
tweemaal 's daags, vertoonen moeten. Waarop hy by provisie van sijnen dienst gesuspendeerd en onder borgtocht van 3000 gl. buiten banden is gelaten. Ter naawernood twee Advocaten , Voor groot geld op
hand, bekomende, heeft hij met allerhande listen sich Verweerd, tot dat
hij stierf, voor 't einde van dat crimineel Proces. Hy hadde noch
tot middernacht een ongerechtig stuk Verright, en daarop slapende,
ontwaakte 's morgens Vroeg; syne huisvrow (eerst syn boel) toesprekende, dat sich niet wel bevond, waarop Van haar gevraagd, waarin?
was hem de spraak ontgaan, en met een het leven. Syne weduwe verkreeg door gunst van Heeren, die haren man noch leevende niet langer
helpen konden, syn achterstaande Tractement, van dat hy was gesuspendeerd geweest, maar 't Hof haar reght handhavende, liet het haar
reghtelik afhalen, 't selve confisqueerende ; gelijk sy mede syn oVerkostelyk wapen, door de weduwe in de kerk opgehangen, afnemen deden, met
Verbod om het ooit weder op te hangen".
Dat sterfuur sloeg in den Vroegen morgen Van 28 Febr. 1681. De
Senaat liet der weduwe nog Vragen of zij de begravenis ook als een
funus acaâemicum Verlangde. Op het brutale antwoord, „dat sy doen soucle,
gelijck sy het haer Verstonde" heeft hij zich er verder niet mede willen inlaten.
Vriemoet, 488—491, add. 10; Balth. Bekker, Friescke Godgeleerdheid, Amst. 1693,
1—40; Baders, 247—249; ons D. I, 390, 391.

M i c h a e l B u s c h . In de plaats van Huber, die Van Prof. Hist.
et Eloq. tot Juris Prof. benoemd was, werden door Curatoren voorgedragen : Joach. Borgesius, Eloq. et Math. Prof. te Groningen, Sam.
Termuiius, Eloq. et Hist. Prof. te Steini'ort, en Dn. Mich. Busch, Theol.
et Eloq. Cand. te Heidelberg. De laatste werd den 22 Julij 1665 benoemd op de Voordeelen die Huber ook had genoten. Busch was in
1626 te Zanau, bij Koslin, in Pommeren, geboren. Aan verschillende hoogescholen had hij bijna alle vakken beoefend; zoowel de klassieke en Oostersche talen, wijsbegeerte en wiskunde, als de geschienis, regten en theologie. Kortom, hij was een man van universeele
studie. Gedurende zijne academiereis schreef hij zich in Aug. 1651 als
Theol. Stud. te Franeker in. Als gouverneur van Georg Wolfgang en
Anton Gunther Georg van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg was hij
van hier naar Duitschland vertrokken, waar zij vele jaren bleven.
In Sept. 1656 zijn deze Schwartzenbergen te Heidelberg ingeschreven.
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Dat Busch zich daar ook met hen bevonden heeft, blijkt uit de omstandigheid, dat hij de eerste Was, die in 1657 Huber kennis gaf van
diens benoeming tot hoogleeraar, Welk nieuws hem uit Friesland Was
overgebriefd.
Busch bleef zijn hoofdverblijf te Heidelberg houden , tot dat men hem
op den katheder riep; eene promotie, die hij misschien Wel aanHuber
had te danken. Den 27 Febr. 1666 deed Busch zijne intrede.
Hij Was destijds Juris Cand. Prof. Arnoldus noemde hem in 1680
ergens I. U. D. Uit beide gegevens mag men besluiten, dat Busch intusschen in de regten is gepromoveerd. Waarschijnlijker Wordt zulks
nog als men bedenkt, dat hij den 22 Febr. 1667 mede Werd aanbevolen
Voor den vacanten leerstoel Van Cup, en hem, nadat Van Glins benoemd was, bij G. R. 22 Maart 1667 op zijn Verzoek is toegestaan,
om „in faeultate juridica publicas disputationes te mogen aenstellen
ende in deselVe faculteit collegia te mogen holden".
Terwijl hij zich nog in Duitschland bevond, schreef hij een Be natura
ac jure bonorum ecclesiasticorum acroama, dat in 1666, buiten zijn
Weten, te Franeker Van de pers kwam.
Ware het aan Vriemoet of ons gelukt de Orat. funebris te kunnen
raadplegen, welke door Tob. Andreae over hem is uitgesproken , eene
oratie, die volgens het Begister van Acad. dissertatien en oratien (Leid.
1866), Werkelijk in 1681 zou zijn uitgegeven, dan zou van 's mans levensloop en verdiensten een meer volledig tafereel kunnen Worden
opgehangenx).
Uit gedrukte redevoeringen Weet men alleen, dat hij na den vrede
Van Breda den 30 Aug. 1667 het spreekgestoelte heeft beklommen tot
het houden der Orat., qua post belli Anglo-Belgici reeitatas causas ac spe
cies, pacem e Coeloreducem celciss. foeder. Belgii proceribus gratulatus es
Fran. 1667 ; en dat hij in 1672 eene oratie hield, cum terminatis feriis anniversariis B. B. Professores — lectiones publicas III Kal. Sept. CIO lOCLXXI
redauspicarentur, praesente et in Athenaeo Frisico ingenii cultum capessent
Celsiss. et Illustr. HENRICO CASIMIRO , Nass. Principe. Fran. 1672.
Op godsdienstig gebied Was hij een geestverwant Van Chr. Schotanus
en Arnoldus, en anti-Cartesiaan- Een Lessus in excessum — C. ScJwtani à
S; en een Threnus memoriae — J. M. Steinbergii kunnen daarvoor ten
bewijze strekken, en tevens ter beoordeeling van zijne dichterlijke gai) Alb. Schultens berigtte, dat Busch zich zelven in de historische wetenschappen
oefende, en tevens: quod Cl. Busschius — arthriîicis doloribus praepediretur, quo minus operam suara Academicae juventuti debit.a cum alacritate et assicliutate impenderet.
Laudatio funebris Campegii Vitringa, p 26, 27.
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ven. Voor de Paraphrasis poëtica van Jo. Bouricius, Leov. 1656, treft
men ook een lofvers van zijne hand aan.
Steeds coelibatarius gebleven , overleed Busch, na een langdurig en
smartelijk lijden, den 13 Julij 1681, 55 jaren oud.
Vriemoet, 4 9 2 - 4 9 4 ; Paquot, I I , 394, 395.

J r . Taco v a n G l i n s was reeds in 1665, gelijk wij zagen, voor den
regtsgeleerden katheder aanbevolen. Toen Cup overleden was, werd
hij den 22 Februarij 1667 wederom voorgedragen , en wel als de derde
in volgorde, na Petrus de Greve, Jur. Prof. te Nijmegen, en Mich.
Busch, Hist. et Eloq. Prol', te Franeker.
Waar zijne ouders, Abbo Van Glins († 1632) en Alida ter Brugge,
beide Van adelijken huize, de Vader een Fries, de moeder Van Deventer, woonden, toen Taco den 3 Julij 1619 het levenslicht zag, bleef
aan Vriemoet onzeker. Sloten en Dronrijp worden als de plaats zijner
geboorte vermeld. Den 30 April 1640 is te Franeker als Jur. Stud.
ingeschreven Taco à Glins , Geldrus, en den 14 NoV. daarna Taco Glins,
Nóbilis Frisius. In het Album Van het Collegium nationale der Geldersche, Overijsselsche en Drentsche studenten schreef hij zich eigenhandig
in als Daventriensis. Zijne eigene inscriptie mag men hier dus alleen
Vertrouwen, en op grond daarvan aannemen , dat hij te Deventer, waarschijnlijk ten huize zijner grootouders, is geboren. Hij verliet de hoogeschool, zonder te promoveren.
Waarschijnlijk is hij daarna met zijne moeder in hare geboorteplaats
Deventer gaan wonen. In 1647 verscheen aldaar ten minste zijn eerste
werk, door Struvius en prof. Wieling als een uitstekenden arbeid geprezen , nl: Tractatus singularis da mora, waarvan in 1649 te Amsterdam een herdruk het licht zag. Tijdens de uitgave (1664) van zijn
Libellus ad Edictum Philippi II de re nautica de anno 1579, gevolgd door
Aenmerclúngen ende bedenckingen over de Zee-rechten, uyt het Placcaet van
Koninch Philips, uitgegeven den lesten Octobris 1563, Amst. 1665, woonde
hij, blijkens de opdragt, te Sloten.
In de voordragt tot hoogleeraar staat ook uitdrukkelijk, dat van
Glins was „residerende tot Sloten". Prof. Wieling dwaalde dus in de
meening, dat men hem te Franeker van de Illustre school te Deventer
beriep; hij is daar nimmer hoogleeraar geweestJ).
i) Zie Huber's Opera min. I, 138, in de noot. Van Glins wordt dan ook niet
onder de Deventer professoren vermeld door Fransen van Eek en Bosscha, Het
tweede eeuwfeest v. h. Athaen. Illustre te Deventer. Dev. 1830.
Dl. II
16

Wumkes.nl

242

De toezegging Van de benoeming te Franeker schijnt hem onder de
hand te zijn gegeven, onder voorwaarde, dat hij eerst moest promoveren.
Want den 27 Februarij, dus kort na de Voordragt, meldde hij zich bij den
Senaat ter promotie aan. „Om reden Van sijn Ed. qualiteijt, ouderdom ende bewijs Van geleertheijt door publijke schriften, als mededesselfs Vastgestelde beroep", besloot men, dat hij vooraf alleen een -geheijm discoers" ten huize Van Huber zou houden. Dadelijk werd hiertoe
oVergegaan. Huber bevond hem „theoreticis studiis egregie excultum
et practico judicio eximie subactum", zoodat tenzelfden dage hem de
laurea doctoralis door zijn examinator werd uitgereikt').
Den 14 Maart dv. benoemden de Gedep. Staten Huber tot primarius,
en VanGlins, op ƒ1000 tractement, tot tweeden hoogleeraar in de regtsgeleerde faculteit. Busch erlangde eenige dagen later vergunning om
ook juridische collegien te geven en disputen te houden, zoo als wij
reeds zagen.
Tot nu toe was ons, na Amama, geen voorbeeld in de academische annalen bekend geworden, dat een benoemd of te benoemen hoogleeraar een
colloquium doctum moest ondergaan in zijn vak. Of Huber hem die poets
gespeeld heeft, weten wij niet, maar hatelijk was het ontegenzeggelijk,
vooral als men bedenkt, dat van Glins wel 17 jaren ouder in leeftijd was dan
Huber. Het bevreemde ons dan ook niet te lezen, dat zij in 1669
met elkander overhoop lagen. Huber klaagde namelijk zijn ambtgenoot
bij Gedeputeerde Staten aan wegens laster en scheldwoorden, geuit
eerst privatim bij verscheidene personen, daarna in 't academiegebouw,
eindelijk in eene oratie op de introductie van den R. M. Nadat beide
door eene Commissie van Gedeputeerden en Curatoren gehoord waren,
werden de eerste feiten ter behandeling naar den Senaat verwezen. Over
het laatste Verklaarde Van Glins er niet aan gedacht te hebben „om
sijn collega directelijck of indirectelijck te designeren noch enige otfensie te geVen". Men oordeelde, dat de klager hiermede -sijn gerequireerde satisfactie" Verkregen had, en daarmede was het uit 2 ).
't Zal wel waar zijn , dat Van Glins zich hevig over Huber heeft uitgelaten ; doch het laat zich ook vermoeden, dat de jonge Huber, die door
zijn wetenschappelijken voorspoed een overdreven gevoel van eigenwaarde Verkreeg, waaruit zich bij hem een verbazende overmoed ontwikkelde , die hem steeds is bijgebleven, jegens zijn ambtgenoot onaangenaam is geweest. Huber stelde op eene zeer gezochte wijze, nog
lang na diens dood , van Glins in eene redevoering ten toon, als
i) Diar. II, 71.
2) G. R 6 Avçi. 1669.
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zoude hij op eene schoolmeesterachtige wijze hebben gedisputeerd x).
Lang behoefden zij elkander niet te verdragen, want van Glins overleed
reeds den 11 Febr. 1673. Uit schriftelijke aanteekeningen deelt Vriemoet mede, dat onze hoogleeraar gehuwd zou zijn geweest met de
zuster van zekeren Kolonel Wijnbergen. Is dit juist, dan is hij tweemaal in den echt getreden, vermits zijne vrouw elders eene zuster genoemd wordt van Balthasar op den Berge, een der Edelen van Salland '0De oratio funebris, door professor Danckelman uitgesproken, is niet
in druk verschenen. Mich. Busch maakte bij zijn grafschrift een
hoogstvereerend Epicedion.
Vriemoct, 495—498; P a q u o t , I I I , 368, 369; G. de Wal, Aimot. ZU - 237, 444 ; Stamboek, II, 81; Zijn grafschrift Blancardi Paneg. 90 ; Coll. Monum. 441, 442.

J o h a n n e s A n t h o n i u s T r o n c h i n , van Genève, S.S. Theol.
Cand., Mc. Vedelius, S.S. Theol. Cand. en privaat-docent in het Fransch
aan de Franeker academie , benevens Guy Fanois, van wien ons niets
bekend is, vormden het drietal, waaruit den 23 Maart 1667 de eerste
tot buitengewoon hoogleeraar in de Fransche taal gekozen werd,
in de plaats Van wijlen de la Prix. Tronchin was waarschijnlijk een
kleinzoon Van den Zwitserschen afgevaardigde van dien naam naar de
Dordsche Synode.
Ofschoon ons zulks van elders niet is gebleken, moet hem ook de
bevoegdheid zijn verleend om collegien te geven, die tot het gebied
van den Prof. Eloq. et Hist. behoorden. Wat Tronchin betreft, lezen
wij namelijk op den Ordo Lect. 1683/84: Expeditis L. A. Flori Histor.
Rom. libris, ex S. SeVeri Historia lectionum suarum desumet argumentum. Meer niets.
Aan zijn onderwijs in het Fransch herinneren twee werkjes, die hij te
Franeker uitgaf: Ehcta Galliea, Fran. 1676, en Lesnouvelles decouvertes,
qui se sont faites par les plus grands hommes de notre siècle, Fran. 1681.
i) Operamin. I, 15, 16. Van der Waeijen wierp Huber eens voor de voeten, dat
die in zijne faculteit nooit een collega had gehad, met wien hij op vrienschappelijken
voet stond: imo saepe tantum non pugnis et verberibus cum plus quam uno jam
dudum et in Senatu et extra eum dimicavit. De motibus a ICto nuper in Acad.
Fris. temere excitatis epistola. Fran. 1687, p. 10. Iluber ontkende dit: Me absolvent qui vivunt Oanlselmannus, Noodtius, Schelkenius, nunqiiam mihi, dum collegae
fuerunt, simultatis vel minimae f'uisse quicquam. Ad Epist. Johannis v. d. Waeyen.
Fran. 1687, p. 4.
-) Matthaei Anal. V, 845.

Wumkes.nl

244

Ook is er van hem een Latijnsch vers, waarmede Prins Hendrik Casimir in 1671 door hem aan de academie is Verwelkomd (geplaatst
achter de Adlocutio van Blancardus).
In Sept. 1670 trouwde hij met zekere Hendrina Coij. Op hun echtelijk geluk viel niet te roemen. Den 1 Dec. 1683 verklaarde deze
vrouw immers voor den Sen. Judicialis, dat haar man, na reeds herhaaldelijk, geholpen door zijn broeder, reiszakken gevuld met hun linnengoed,
naar Leeuwarden te hebben gebragt en telkens met ledige handen terug te
zijn gekomen, een paar dagen geleden „alles wederom gaartogende", ook
beddegoed inpakte. Hierover waren verschrikkelijke huiselijke tooneelen
ontstaan, waarbij zij door Tronchin bijna was vermoord geworden. In
den laten avond was zij de woning ontvlugt om de tusschenkomst van
den R. M. te vragen. Bij hare terugkomst had zij de deur gesloten
gevonden; haar man had die niet willen openen, zoodat de buren toegeschoten waren en er een groot straatrumoer was ontstaan. En dit
was niet het eerste voorbeeld van dien aard. Kortom, hare klagte, uitvoerig in zeer onkiesche bijzonderheden geboekt, schetst den man als een
verregaand liederlijk sujet.
Bijgestaan door haren schoonbroecler, Mr. Abr. Cambier, advocaat voor
den Ho ve van Holland, procedeerde zij dan ook weldra bij den Hove Van
Friesland tot scheiding Van tafel en bed, en, blijkens sententie van 19 Nov.
1684, met een gunstigen uitslag. Zij had bovendien klagten tegen haren man gedaan, die hem aan strafrechtelijke vervolging blootstelden.
Hangende het proces tot scheiding heeft zij echter van die vervolging
afgezien , „bevindende deselve beschuldiging te sija sonder fundament
ende sonder dat ick deselve can waer maecken". Voor den raadsheercommissaris verklaarde zij den 4 Nov. 1684, dat die aanklagte door haar
»uyt een quaet fundament" op touw zou zijn gezet, en dat haar man
was een eerlijk man, ter goeder naam en faam , zijn ambt waardig.
Ook gaf zij hem eene onderhandsche verklaring af, waarin de klagte
werd herroepen. Deze stukken zijn in 1686 ten verzoeke van Tronchin
in de Ada opgenomen, zoo het heet, ter zijner rechtvaardiging.
Den 13 of 14 Mei 1688 overleed onze Prof. extraord., na dus 21 jaren zijne betrekking aan de academie bekleed te hebben.
Vricmoet, 499, 500; add. 10;

Acta Sen. Jj.iKcudh, Dec. 1683, 18 Mei 1686.

J o h a n u es Me 1 ch i o r S t ein b er g. Na het vertrek van Valckenier zocht men voor zijn leerstoel onder de anti-Cartesianen, mannen
dus vande rigting van Chr. Schotanus en Arnoldus. Als de zoodanigen ston-
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den immers bekend Dr. Fred. Spanheim, de zoon, hoogleeraar telleidelberg, Dr. David Stuart, Philos. Prof. te Leiden, en Fr. Elgersma,
toen predikant te Oudeschoot, het drietal door Curatoren ter electie
aanbevolen. De Ged. Staten kozen den eerste, beloofden hem ƒ 1600
tractement, en belastten prof. Arnoldus dit beroep overtebrengen, en
tevens om Spanheim „met alle beclenckelijke middelen" tot de overkomst
te bewegen. Maar te vergeefs ').
De Volgende voordragt bevatte de namen van Dr. Ant. Perizonius,
Dr. J. M. Steinberg en Dr. Reinh. Pauli, hoogleeraren te Deventer,
Herborn en Steinfurt. De tweede werd benoemd op ƒ 1200, en hij
weigerde niet 2 ).
Daar wij gelukkiger waren dan Vriemoet, die noch het Vrogr. funebre,
door Steindam gesteld, noch Arnoldus' Örat. fun. konde raadplegen, kan
's mans levensloop hier meer volledig volgen.
Hij werd den 25 NoV. 1625 geboren te Genève, uit het huwelijk van
den hoogleeraar in de regten Joh. Steinberg of Steinbergen en Jvr.
Cathar. de Bary. Toen de vader in 1638 een katheder te Groningen
beklom, kwam de zoon, ter voltooijing der voorbereidende opleiding,
daar eerst nog op de Lat. school, om Voorts, nog geen Volle 16 jaren
oud, den 24 Aug. 1641 als Ling. et Phil. stud. te Groningen te worden
ingeschreven.
Sam. Emmius, Franc. F. N. Juuius en Joach. Borgesius Vormden met
hem een vriendenkring; met den laatste, die ook Huber's leermeester
werd, bragt hij zijne propaedeutische studiën ten einde. In de philosophie studeerde hij onder leiding van Mart. Schoock. Voorts koos hij,
afziende van de regten, de theologie tot zijn hoofdvak. Maresius werd
hierin zijn leermeester. In de Oostersche talen vond hij een uitstekend
hoogleeraar in Jac. Alting. IJverig bestudeerde onze Steinberg ook de
werken Van Molinaeus, Rivet, Maccovius en Spanheim. Hiermede zal
het wel duidelijk genoeg zijn in welken geest hij als theoloog is gevormd.
Ten jare 1649, den 18 Oct., overhandigde Schoock hem , na examen en
dispuut, de laurea doctoralis in de philosophie 3). Omstreeks denzelfden
tijd, waarschijnlijk even na zijne promotie, werd voor den philosopliischen
i) Vgl. G. R. 16 Oct. 6 Nov. 1668 , 2 Febr. 1669.
-) B. G. 24 Sept, 22 Oct. 1669.
3) Het Acad. Progr. van deze promotie vonden wij op de Gron. bibliotheek ;
tevens Bona verba in Lauream Magistralem— D. Johannis Melchioris Steinbergii,
dicta a Joh. Nic. Sellio , Crue. Pal. Gron. 1619; en nog een ander Carmen In hon. —
D. Jo. Steiniergii—cum magno suo merito laurea Magisterii Groningae XV Kal.
IXbreis Anno Salutis ClQlDCIL donaretur. Gron. 1649.
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katheder te G-enève tusschen drie kandidaten een wedstrijd geopend in
het geven van collegien en 't leiden van disputen. De leerling der Groninger academie behaalde de overwinning, zoodat aan Steinberg het
hoogleeraarsambt ten deel viel. Weldra trad hij ook te Genève als
predikant op. Zijne theologische studiën voortzettende, kwam hij inmiddels herwaarts over, om tevens den doctoralen titel in de theologie
te behalen. Prof. Maresius was zijn promotor.
Na vijl' jaren te G-enève werkzaam te zijn geweest, gaf hij gehoor aan
de roepstem van Vorst Lodewijk Hendrik van Nassau, om als Theol.
Prof. in Herborn optetreden, opdat de academie aldaar, die door den
ongunst der tijden in verval was geraakt, door zijn gunstigen naam weder
hersteld mogt worden. Steinberg zal dus in 1656 naar Herborn zijn
vertrokken. Het tijdperk zijner werkzaamheid aldaar omvatte veertien jaren.
In dien tijd overleed de Vorst Lodewijk Hendrik, „cui vitam restitutam et redivivum Decus debet hoc Athenaeum". Steinberg huldigde
hem in een Panegyr. in obitum Ludov. Henr. Nassovü, Hannov. 1662.
Toen aan Wilhelm Maurits van Nassau in 1664 het rectoraat te Herborn
werd opgedragen, viel het prorectoraat aan Steinberg ten deel*).
Met woord en pen — zegt Arnoldus — onderscheidde onze hoogleeraar zich
vooral als een gelukkig bestrijder der Jezuiten. Vruchten zijner studiën
vindt men in Notae Mstoricae et Theol. ad decretum Supr. Curiae Parlia
menti G-alUarum, de infallïbüüate Papae Bomani, Herb. 1664; in Controversiae et assertiones ex universa theologia , I {de theólogia in gener
Scriptura et de Deo), Herb. 1667, en Anatome Papismi, foeditatem et nuditatem ejus renudans et refutans , Herb. 1668.
Met Sophia Post knoopte hij in 1665 den echtelijken band, waaruit
een zoon en twee dochters sproten. Haar vader was Conr. Posthius,
Pastor, prim. en Prof. Ling. Hebr. te Herborn.
Steinberg hield zijne intreêrede te Franeker den 17 Maart 1670.
Alvorens dit jaar tot zijn eindpaal was genaderd, moest prof. Arnoldus in de academiekerk het met rouwvloers omhangen spreekgestoelte
beklimmen om de droeve mare te verkondigen : Quem tune cum stupore
!) Toen verscheen Wilhelmi Mauritü, Nassov. Prinaipis ,Gratiarum actio pane(jyrica ob honorem fascium Academicorum—> susceptorumpublice dicta — prorectoris
'munus suscipiente Joh. Melch. Steinbergio. Herb. 1665. Gewagende van ds verdiensten van diens voorzaten in het stichten van academiën en Gymnasien, herdacht de
spreker ook onzen Willem Lodewijk, als: Lycei Franekerani conditorem primum et
laudatissimum. Onder de talrijke loiverzen achter dit zeldzaam boekske treft men
er een aan van J. M. Steinberg, en voorts van Wesselus Commenas, Theod. Mevnardi, Joh. Schwartte en Nic. Wils, vier Groningers, die te Herborn studeerden."

Wumkes.nl

247

auclivimus oracula sacra , Angelica prorsus suada fundentem, jam maerore
perculsi terrae mandavimus elinguem !
Bij zijne komst te Franeker was Steinberg reeds door eene slepende
kwaal aangetast; het Friesche klimaat Verergerde haar, zoodat hij reeds
den 25 November 1670, juist op zijn 45sten geboortedag, ontsliep i).
Enkele collegien slechts had hij kunnen geven de lege Dei; één dispuut
was onder zijn praesidium gehouden.
Arnoldus schetste hem als zijn geestverwant, en getuigde dat Steinberg
in zich vereenigde eene naauwkeurige kennis der Oostersche talen; een
diep inzigt in Gods Woord; eene zeldzame bekendheid met de kerkgeschiedenis ; eene diepe kennis van godgeleerde onderwerpen, en welsprekendheid, gepaard met eene bevattelijke manier van onderwijzen ; voorts,
dat hij vredelievend was en de fakkel der tweedragt in onze Kerk diep
betreurde.
Zijn spoedig overlijden, nadat de vacature Van Valckenier al Vrij lang
onvervuld was gebleven, moest wel eene ramp zijn voor de faculteit.
Nic, Arnoldi Oratio funelris dicta exequüs J. M. Stemlergü . Fran. 1671 . waarvoor het
Progr. fun. is herdrukt; Mich. Busch voegde er een Threnus, Blancardus zijue Lacrymae, en
de student Schellinger een Epicedion aan toe; Vriemoet, 5 0 1 - 5 0 3 ; Glasius , die alleen uit
Vriemoet putte, I I I , 3SI) - 3S0 ; Baders, 320; Zijn grafschrift Blancardi Paneg. 9 1 ; Coll.
Monim. 427.

N i c o l a u s B l a n c a r d u s , een zoon VanSteph. Blanckaart,I. U.D.,
burgemeester te Heusden, en Anna Heemskerk, beide Van aanzienlijken
geslachte, werd den 11 Dec. 1625 geboren te Leiden, waar zijn grootvader Hendrik Heemskerk burgemeester was. In de goede zorgen Voor
zijne degelijke opleiding, ook nadat beide ouders hem al vroeg ontvallen waren, zag men zich niet teleurgesteld. Dat hij met Vrucht aan
Leidens academie de scholen Van Boxhorn en Salmasius heeft bezocht,
mag men immers afleiden uit de daadzaak, dat de graal' van Benthem
hem reeds den 13 Oct. 1645 aan het gymnasium te Steinfurt plaatste, om de
i) Zijn dood werd verhaast, zegt Arnoldus, door dat hij zich een ondeugend
leugenachtig berigt van den Holl. Mercurius erg aantrok, nl., dat hij de pen scherpte
tegen het Systema van Maresius, en dat M. zulks reeds wist. Arnoldus moest hem
beloof en om Maresius beter in te lichten. Die hoogleeraar was d.in ook zoo vast in
het geloof aan de regtzinnigheid van zijn inmiddels overleden leerling, dat hij betuigde een berigt ah van den Mercurius niet te zullen hebben geloofd, al ware het ook
door honderd Cartesianen bevestigd. Of Steinberg, als hij wat langer geleefd had,
't geloof van Maresius niet zou hebben te leur gesteld?
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geschiedenis te onderwijzen i). Weldra schonk die Vorst hem een groot
eerbewijs, door de benoeming tot zijn „Rath". Daar onze Blancardus
in dit tijdperk zijns levens Florus (L. B. 1648) en Curtius (L. B. 1649)
met aanteekeningen van hem zelven en anderen uitgaf, ligt het voor
de hand, dat hij deze historici behandelde. De Munstersche vrede
gaf hem aanleiding tot een Panegyricus Matthenesio et Pavlo a staUlito
pace Monasterio reâiwibus sacratus, L. B. 1648. Tenzelfden jare zocht hij
een buitengewonen leerstoel te Deventer, maar J. F. Gronovius, met
wien hij over den tekst van Curtius en andere literarische onderwerpen
correspondeerde, gal' hem geen hoop, omdat de benoeming van een
Extr. Prof. daar eene groote uitzondering zou zijn. Zijn wensch om
Steinfurt te verlaten, kwam echter spoedig tot vervulling. Blancardus
huwde namelijk den 2 Febr. 1650 Maria Eversdijk , dochtervan een burgemeester te Goes, telg van eene aanzienlijke familie. In denzelfden
tijd stichtten de Middelburgers hunne Illustre School, aan welke hij,
waarschijnlijk door den invloed harer verwanten , een leerstoel in de geschiedenis en in het Grieksch verkreeg.
Den 3 Sept. 1650 trad hij in zijne nieuwe standplaats op. Zes jaren
later tot Historieschrijver van Zeeland benoemd, heeft hij dien titel steeds
behouden, 't Schijnt wel, dat zijne studiën in Hippocrates en andere
Grieksche medici hem tot de beoefening der geneeskunde hebben geleid,
waarin hij op eene Disput, de peste in 1656 te Harderwijk promoveerde.
Met Gronovius corresponderende over codices en tekstkritiek van Arrianus, deed hij in 1658 tevens moeite voor den Deventer leerstoel,
die vacant werd door het vertrek van Gronovius naar Leiden 2). Gronovius beval hem dan ook wel aan, met Graevius, Holterman en anderen', maar aan een Graevius ontging de katheder niet. Blancardus
schijnt door zijne tijdgenooten niet tot de geleerden van den eersten
rang gerekend te zijn, want hij bleef zestien jaren te Middelburg, dus van
!) Gijsb. Voetius, die ook van Heusden afkomstig was, wenschte hem daarmede geluk, mede uit naam van Anna Maria van Schurman, om wier wapen Blancardus gevraagd
had. Hij ontving daarbij tevens het best gelijkend portret van ADiia. En tibi insignia — schreef Voetius in Oct. 1648 — laurum scil. Addidi ab illà postulatuset
acceptus exemplar effigiei, prout ante annos aliquot ipsa sculpserat. Hoc solum optime nativum ejus vu'ltum refert; reliquae omnes editiones minimé; omnium autem
minime illa, quam praefert libellus epistolarum et poëmatum nuperrime apud vos
editus.
3
) Vriemoet vermeldt, dat Blancardus kaarten van de oude wereld heelt bewerkt. Uit een brief van Voetius, geschreven in Maart 1655, bleek ons, dat
Blancardus zich te Middelburg met die cartographie bezig hield, nl.: ïuascumexemplaribus libelli à te editi acce'pi et ex voto tuo curavi tradi exemplar. ampliss. viro,
cui dedicasti. Quid de poëmalijs iIlis, eorumque editione et dedicatione sentiam,
coram aperiam. De tabula Afriae edenda, inslitutus tuus perplacet,
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het begin tot de opheffing der Illustre SchoolJ). Daarna vestigde hij
zich (1666) als practiserend geneesheer te Heerenveen, op Sickmgastate. Sedert begunstigde de fortuin hem beter. Aan het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden werd hij eerst in consult geroepen ; weldra droeg de
Prinses-weduwe hem de leiding der studiën op van haren zoon Hendrik
Casimir. Na een verblijf van negen maanden Verliet Blancardus mitsdien Heerenveen, om zich ia Friesland's hoofdstad aan de evenverinelde eervolle taak te wijden. Inmiddels kwam prof. Moll in 1669 te
overlijden. Wanneer men nu bedenkt, dat de jeugdige Hendrik Casimir
eerlang aan de Franeker academie zou studeren, dan kan het ons niet
verwonderen, dat wij op de voordragt, in de plaats van Moll, onzen
Blancardus 2) aantreffen, zij het ook als de derde, na den bejaarden
Tob. Andreae, van Groningen, en Tanaquillus Faber, van Saumur. Den
Den 27 Nov. 1669 werd hij dan ook, op een tractement van ƒ800, benoemd tot üHistoriarum Graecarum et linguae Graecae Prof.". Den 17
Maart 1670 hield hij de inaugurele oratie. Bij voortduring met de leiding van dien hoogen leerling belast, was hij ook de aangewezen persoon, die den 12 Mei 1671 diens komst aan de academie plegtig had
inteleiden met de Adlocutio ad Henr. Casimirum, Nassav. principem etc,
Fran. 1671.
Buiten den algemeenen lof, door zijn lijkredenaar Regius daaraan gebragt, is ons in bijzonderheden over 't academisch onderwijs van Blancardus gebleken, en wel uit een brief van Voetius, dat hij in 1670 den
Evangelist Lucas en Thucydides wilde behandelen. Dubito — schreef
Voetius — an videris notas Pricaei Angli in Lucam et in ActaApostolorum (Joh. Pricaei Commentarii in varios 27. T. Libros), welke Voetius hem
daarom zeer aanbeval. In 1683 werden Herodianus en Arrianus door Blancardus behandeld. Ook gaf hij toen collegien over Grieksche antiquiteiten en over de idiotismen der voornaamste Oratoren naar de Series
van Harpocration- Mogen groote critici en philologen hem spoedig overschaduwd hebben, eene eervolle plaats onder onze vaderlandsche
geleerden heeft hij zich zeker verworven. Onvermoeid was hij in
het opsporen, vergelijken en raadplegen, van codices; wij zagen reeds,
hoe hij met J. F. Gronovius in briefwisseling was; met Salmasius, Th.
x
) Voetius deedvergeefsche pogingen om Blancardus eene promotie te bezorgen,
en uitte daaromtrent de merkwaardige verzachting: Videntur nunc commendationes
peti debere à Remonstrantibus aut neutralibus, qui nullo religionis ac pietatis zelo
ini'ames sint. Missive aan Blancardus, 2 Sept. 1660.
2
) De Curatt. noemden hem bij de voordragt Medic. et Philos Dr. — novissime
apud Middelburgenses Histor., Politices et Matheseos per annos sedecim Profess. Van
zijne prom. tot Philos. Dr. of L. A. M. gewagen onze bronnen niet; evenmin bleek
ons van elders, dat hij te Middelburg Mathesis heeft onderwezen,
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Munckerus, Abr. Berkelius en anderen correspondeerde hij niet minder
druk oVer den tekst Van Grieksche auteurs. Vruchten Van zijn arbeid
waren Arrianus de exped. Aîexandri, Amst. 1668, Arriani tactica etc,
Amst. 1683 , Phil. Cyprii Chronicun Eed. Graecae, en Chr. Angeli de statu
hodiernorum Graecorum Enchiridion, e. vers. Felavii, Fran. 1679; Val. Harpocrationis Lexicon X Oratorum. Subj. Ph. Jac. Maussaei notae et diss.
crit. de auctore. Ace. H. Talesii notae et animadversiones etc, L. B. 1683 l)
en Thom. Magistri dictiomtm Atticarum Eclogae, Fran. 1690. Eene tweede
uitgave Van Florus c. integris Salmasii, Vineti etc. notis, bezorgde hij
nog in 1690. Aan het Glossarium Cyrilli en eene nieuwe uitgaVe Van
Thucydides legde hij de hand; Voltooid werden ze niet. Aan zijne beoefening der oude geographen, dankt men de bovenvermelde kaarten
der oude wereld. Tijdens het eerste eeuwfeest der Franeker academie,
hield hij, als Rector, den Panegyricus pro JuUleo seu festo seculari, die
het licht zag met zeer belangrijke bijlagen, betrekkelijk de geschiedenis der hoogeschool.
Zijn zeer gelukkige echt werd in 1674 door den dood Van Maria
EVersdijk ontbonden 2). Van hunne zeven kinderen waren toen nog Vijf
in leven. Sedert was hij ligchamelijk en zedelijk de man Van Vroeger
niet meer. Onder moeielijke huiselijke zorgen — verhaalt Regius —
werd hij wat gedrukt, daarbij begon hij te lijden aan waterzucht, eene
kwaal die wel lang onderdrukt werd, maar toch terugkeerde. De laatste tien jaren zijns levens waren Voor hem bitter treurig; hij bragtze
op stoel en te bed door, terwijl zijne Vermogens meer en meer afnamen of beneveld werden. Aan het waarnemen van zijn ambt viel mitsdien niet meer te denken, zoodat hem in 1693 een Lector werd toegevoegd.
Hoe ondeugend de oude werd kan een arrest van het Friesche Hof
getuigen Van 10 Dec 1680, waarin de bekentenis is opgenomen, dat hij bij
zijne dienstmeid Magclelena Hanses, Van Harlingen, eene dochter Verwekt had. Zijn laakbaar gedrag in het Vervreemden van manuscripten
uit de academische boekerij in 1688 is vroeger al ter sprake gekomen
(1, 407). Sprekende Van 's mans „infortunia casusque adversi" na den
i) Waarom de Harpocration van Jac. Gronovius(L. B. 1696) beter is, dan die van
Blancardus, daarover leze men W. D. Fuhrmann, ilandbuch der Classischen Literatur, II, Ie 105, 106.
-) In 1675 schreef hij aan Th. Munckerus over haar als eene gade »cui parem
haec aetas non tulit.''
Uit de nalatenschap van Dr. G. Mnnnicks van Cleeff zijn den 4 Nov. 1862 o. a. te
Utrecht verkocht een fraai portret van Blancardus, levensgroot, op doek geschilderd,
en een ander portret van hem en een zijner vrouw, pendanten, geschilderd door W.
Êversdijek, op paneel.
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dood zijner Veelgeprezene vrouw, heeft prof. Regius welligt nog meer
feiten voor oogen gehad, die hij liefst bedekte. Zoo vonden wij nog
gewaagd van eene „comparitie contra Prof. Blancardus" in 1677, waartoe
de R. M. Arnoldus en prof. Busch door Ged. Staten naar Leeuwarden
waren opgeroepen.
In 78jarigen ouderdom bezweek de afgeleefde grijsaard den 15 Mei
1703. Drie kinderen overleefden hem, nl. Stephanus Blancardus, de
beroemde Amsterdamsche medicus, en twee dochters, van welke ten
laatste de jongste, Anna Maria, in 1744 ongehuwd overleed, 81 jaren oud.
Joh. Kegii Orat. funcbris habita in- exequiis viri ftobilis et Celeberr'nni Nic. Blancarâi (met
het Progr, ƒ». door Latane) Fran. 1703; Burman, Sgll. Epist. II, 3 6 6 - 3 9 1 ; Vriemoet 504—
511; L. C. Valckenaer, Progr. fim. Annae Mariae Blancaart, Fran. 1744; Baders, 324, R.
Neuhusii Thaliae Alcmarianae noviss. L III, Amst. 1678, 173 ; Brieven van Voetius aan Blancardus en andere stukken hem betreffende, op de Prov. bibliotheek van Friesland.

P h i l i p p u s M a t t h a e u s , J u n i o r . Toen het onverwacht overlijden Van Frencelius eene vacature in de medische faculteit had doen
ontstaan, vormden de Curatoren dit drietal: Tob. Andreae, Med. Prof.
te Duisburg, Phil, Matthaeus, Prof. Med. Extr. te Utrecht, en Dr.
Gonst. Rumphius *). Ged. Staten vestigden hunne keuze op den eerste.
Uit eene ongenoemde bron kwamen echter bij den Senaat ongunstige
berigten over hem in. Van welken aard die waren, vonden wij niet. Inlichtingen werden gevraagd bij den stedelijken magistraat en den Senaat
der school te Duisburg. Of die gegeven zijn, is evenmin geboekt;
daarentegen wel, dat Andreae zich schriftelijk en in persoon heeft verdedigd bij Curatoren en Gedeputeerden. Tevens blijkt het, dat hij met
prof. Ger. Feltman, die in 1667 Van Duisburg naar Groningen Vertrok,
in een proces was gewikkeld ter zake Van „Injurie", waarvan het einde
nog niet te bepalen was. De bedoelde ongunstige berigten zullen hun
oorsprong Vermoedelijk daarin wel gevonden hebben. Met het oog op
dat proces, werden de Ged. Staten te rade den beroepsbriei niet te
Verzenden en een anderen hoogleeraar te kiezen. Zóó werd dan Phil.
Mathaeus Jun., op eene jaarwedde van /1000, tot hoogleeraar in de
genees- en ontleedkunde benoemd2).
!) Was Rumphius niet Hofïijfarts te Leeuwarden ? Matthaeus Sr. practiseerde
althans in 1672 over de dochter van Prinses Albertina »cum expertissimo Rumphio".
Roëll, Orat. fun., p. 34.
-) G. R. 24 Sept., 22 Oct. 1669; 19 Febr., 1 April 1670. Acta Sen. 8 Nov.
1669. Diar, II, 115.
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Deze Matthaeus was een zoon van den beroemden Utrechtschen hoogleeraar Anth. Matthaeus II, en Anna Pontanus. Den 16 Maart 1641 in
de hoofdstad van het Sticht geboren, aan de Hieronymusschool opgeleid , in Aug. 1655 (dus 14 jaren oud) aldaar student geworden, kwam
hij, na den vroegen dood zijns vaders, in 1659 te Franeker studeren,
onder de leiding van zijn oom en naamgenoot. Twee disputen heeft hij
hier gehouden, een de rènum et vesicae caîculo; een ander de capitis
vulneribus.
In 1662 promoveerde Matthaeus te Utrecht; in 1663 werd hij er aangesteld tot stadsgeneesheer; tegen 't einde van het volgende jaar vergunde men hem om privatim de medische wetenschappen te onderwijzen
en disputen te leiden; hierop volgden den 2 Dec. 1667 zijne benoeming
tot Lector, in 1669 die tot buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde.
Met eene Orat. de dignitate et honore Medicorum aanvaardde hij dien leerstoel te Utrecht, den 16 Febr. J)
Den 1 Febr. 1670 te Franeker benoemd en den 17 NoV. dv. eerst
zijne intrede doende, kan hij trouwens zijne lessen wel vroeger hebben
geopend. Gedurende zijne twintigjarige werkzaamheid aan Friesland's
hoogeschool, verwierf hij den naam van een geleerd geneesheer en uitstekend anatoom 2). Bovendien was hij, volgens Regius, een beoefenaar
Van de geschiedenis, die een katheder in dat vak eere zou hebben aangedaan. Uitgezonderd disputen onder zijne voorzitting gehouden, gaf
hij niets in het licht. Anatomische sectien heeft hij natuurlijk gedaan ,
privatim en publiek. De moeijelijkheid om cadavers te bekomen schijnt
haar getal zeer beperkt te hebben. Prof. Regius gewaagt slechts
van ééne, in 1673. Matthaeus zelf gaf ten jare 1677 daaromtrent
aan de Ged. Staten te kennen: „hoedat hij ten meesten dienste van de
alhier studerende jeucht heeft nodigh geacht somwijlen bij bequame
tijts gelegentheit aen te stellen demonstrationes Anatomicas in Theatro
Anatomico alhier, gelijck hij supplt. reedts voor enigen tijt daervan een
aenvangh gemaeckt heeft, doch dewijle sulcx niet can geschieden sonder
grote oncosten, alsoo die Subjecta van Leeuwarden tot Franequer door
i) Op het gezag van de Series Profess. Ultraj. van Ürakenborgh, vermeldt Vriemoet den 24 Jan. 1670 als den dag zijner benoeming tot Extr. Prof. te Utrecht. De
Series van Heringa heeft dien datum behouden. Hij kan echter niet juist zijn, want
de Franeker Curatt. qualificeerden Matthaeus bij hunne voordragt op 24 Sept. 1669
reeds als Prof. Extr. te U. Regius zegt ook, dat hij in 1669 als zoodanig te U. is aangesteld. Terwijl hij 1 Febr. 1670 te Franeker benoemd was, kon hij immers den 16
Febr. dv. te Utrecht geene inaug. oratie houden.
2
) Attamen in hac Medicinae parte, utpote praecipua illa Sparta, quam exornare
debebat, ila excelluU, ut se hoc tempore superiorem non habuerit, uti doctissimi quidam Medici, eo olim Traeceptore usi, certam mihi fecerunt fidem, Regius, Orat. fun,
33, 34. Partium capitis morbos & symptomata exponet. Ordo Lect. 1683/1684.
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de dienaers van de Justitie moeten werden getransporteert, dat oock de
ministri in de administratie assisterende voor haren arbeid moeten werden gesoulageert, ende noch vele andere expensen moeten worden gedaen bij t'oprechten van de Sceleta, dat daer ende boven de supplnt.
tot noch toe de instrumenta Anatomica tot zijn costen heeft moeten
hoeden". Op deze gronden verzocht hij eene vaste som tot dekking
der kosten, gelijk Frencelius ook had genoten. Voor „sijne diensten
en expensen van ijcler subject Van Anatomie" legde men hem dan ook
ƒ 150 toe, en eene gelijke som Voor de demonstratie in 1674 gedaan *).
Regius herhaalt ook de oude griel', dat wetenschappelijk gevormde
artsen in de dagen van Matthaeus door het groote publiek nog weinig
werden gewaardeerd. Sed ita vult mundus decipi — zoo eindigde hij —
qua de causa mirum videri non debet, quod multi carnifices, Justitiae
ministros, obominentuï ac odio habeant, hos vero suos impios et saevos
carnifices venerentur et alant.
Onze hoogleeraar overleed ongehuwd, den 6 October 1690. Eene groote
gegraveerde penning is ter gedachtenis van zijn dood vervaardigd. Zij
is door den heer K. Kaan aan het Friesch Gen. geschonken.
Joh. Regii Orat. fimebris in obihim JPkil. Matthaei Junioris, Fran. 1690, waarvan liet
Progr. funelre door prof. llhenferd voorafgaat; Vriemoet, 512—515; Banga, II, 600.

S y l v e s t e r J a c o b u s D a n c k e l m a n . De buitengewone leerstoel in de regten werd na den dood van Banck ter bezuiniging onvervuld gelaten, te eer, omdat men in, den hoogleeraar, die de geschiedenis en welsprekendheid onderwees, een uitstekenden regtsgeleerde
bezat, aan wien de magtiging tot het geven van juridische collegien in
1662 hoogst welkom was. Toen Huber drie jaren later tot hoogleeraar
in de regten benoemd was, schijnt de aanstelling van een extraordinarius
niet in overweging gekomen te zijn. Te gelijk met de benoeming van
à Glins , den opvolger van Cup, wei'd aan den hoogleeraar in de geschiedenis M. Busch verlof verleend tot het geven Van openbaar onderwijs in
de regten. Het zij dat dit niet beviel, of dat Busch zich terugtrok,
genoeg , den 1 Febr. 1670 besloten Ged. Staten eensklaps om een derden
en nog wel een gewoon hoogleeraar in de regtsgeleerde faculteit te benoemen, „alsoo 's Landts Academie tot Franeker Voor desen grotelijcx
is gefrequenteert geweest Van studenten in de réchten, ende altoos aldaer drie professores juris sijn geweest." De professoren Schonaeus
i)

ü. R.

0 Febr. 1677.
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van Harderwijk, Danckelman van Heidelberg, en Tesmarus van Stein1'urt, werden den 11 Junij dv. genomineerd. De tweede, Sylvester Jacobus Danckelman, werd den 1 Sept. de man der keuze, op ƒ 1000 tractement. Na tot het volgende voorjaar geaarzeld te hebben met het nemen van een besluit, nam hij de benoeming aan; eerst den2NoV. 1671
hield hij de Inaug. oratie.
Sylvester Danckelman, Raad van den Keurvorst van Brandenburg en
van den Frins van Oranje, Landregter of Drost te Lingen, en Beatrix
Derenthal waren zijne ouders; het jaar 1640 was dat zijner geboorte te
Lingen. Met zijne broeders Johann, oud 17, en Thomas Ernst,
oud 16 jaren, kwam onze Sylvester Jacobus den 1 Febr. 1654, als dertienjarige jongen , aan de Groninger academie, waar Fr. F. N. Junius en
weldra ook Gerh. Coccejus, de regten onderwezen. Na een tweejarig
verblijf vertrokken zij in 1655 naar Utrecht, met voorbijgang van Leiden , vermits daar eene besmettelijke ziekte woedde').
Vervolgens Vindt men onzen Sylvester den 24 Nov. 1657 te Heidelberg
ingeschreven. Later bezocht hij de hoogeschool te Bourges, om op de
terugreis naar zijne vaderstad nog eene wijle in Frankrijks hoofdstad
zich optehouden , ter grondige beoefening van het Fransch. In 1661
schijnt hij als I. U. D. huiswaarts gekeerd en al spoedig daarna benoemd
te zijn tot leeraar in de regten aan het academisch Gymnasium te
Steinfurt. Deze betrekking verwisselde hij met het professoraat te Heidelberg, naar gissing in 1665, het sterfjaar van prof. Chuno.
't Bleek ons niet welk deel der regtswetenschap hij te Franeker moest
onderwijzen. Den 9 Julij 1673 gaven Ged. Staten hem op aanzoek van
prinses Albertina reeds Verlof om den jeugdigen Stadhouder te volgen
naar 't Heerenveen, „alwaer de militie althans geposteert leght" — ten
einde aldaar H. D. „met nodige institutie in studiis te subministreren".
Het verlof is den 2 October dv. nog voor eenigen tijd verlengd2).
Spoedig daarna bestemde de groote Keurvorst hem tot assessor in het
rijkskamergerigt te Spiers. Alvorens de benoeming echter solemneel
kon geschieden, was Danckelman gehouden -Volgens des rijcxordonnantien sich aldaer te praesenteren omme de gewonelijcke praestanda aff
te leggen", waartoe den 24 April 1674 weder Verlof moest worden Veri) Vriemoet zegt, dat zij te Groningen prof. Steinberg, te Utrecht Anth. Mathaeus
hoorden. Dit is onjuist. Steinberg was in Oct. 1653, Matthaeus in Dec. 1654 overleden. Ook vinden wij hun broeder Eberhard, die volgens Vriemoet ook met hen te
Groningen zou zijn gekomen, aldaar niet ingeschreven. Hij schijnt zich te Utrecht
bij hen gevoegd te hébben. Dáár is hij althans gelijktijdig met hen ingeschreven.
2
) Bij G. R. 5 Junij 1675 is hem voor zijne, diensten aan den Stadhouder te
velde de som van ƒ500 toegelegd.
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leend voor zes weken. Dewijl Huber het geheele jaar door, en Danckelman eerst in het begin Van 1675 weder als promotor voorkomt, mag
men aannemen, dat het buitenlandsch verlof van den laatste verlengd
is. Den 16 Junij 1675 nam hij afscheid Van onze academie. In aanmerking genomen, dat deze hoogleeraar den 2 Nov. 1671 zijne intrede
heeft gedaan, en sedert Julij 1673 bijna aanhoudend met Verlof van
Franeker afwezig was tot zijn vertrek in 1675, kan zijn onderwijs weinig invloed op de Vorming der regtsgeleerde jeugd aldaar hebben gehad. Te meer Valt dit te betreuren, daar hij een man was Van uitstekende talenten. Charles Ancillon , een staatsman, die in Pruissen de
belangen der Réfugiés zeer behartigde, ook door zijne geschriften over
de herroeping van het Edict Van Nantes, schetste onzen Danckelman
„comme homme public" in een uitvoerigen brief, vijf dagen na diens
dood uit Berlijn naar Holland geschreven en terstond te Amsterdam gedrukt en herdrukt, als Le portrait ébauohé van den verdienstelijken geleerde , regter en staatsman. Uit deze bron, in ons bezit, maar aan.
Vriemoet onbekend gebleven en misschien zeer zeldzaam, blijkt, dat
Danckelman assessor in het rijkskamergerigt is gebleven tot aan de Verwoesting van Spiers door de Franschen in 1689 ] ). Vriemoet deelde uit
eene andere bron reeds mede, dat die hooge regteiiijke betrekking door
hem met eere werd vervuld, zóó zelfs, dat de voorzittende Keurvorst
en Bisschop Van Trier daarVan meermalen de meest loffelijke verklaringen had afgegeVen 2).
Ten jare 1690 Vertegenwoordigde Sylvester, met zijn jongeren broeder, den geheimraad Mcolaas Bartholomeus Michael Danckelman, den
Keurvorst van Brandenburg bij de krooning Van Keizer Jozef I, te Augsburg. Non seulement il a rempli — schreef Ancillon —les fonctionsde
son Emploi à la satisfaction de son grand Maistre, mais même il s'est
aquis Pesthne et 1'affection de Sa Majesté Imperiale et de sa Cour, et
en a rapporté plusieurs témoignages trés-glorieux. Ce degré qui a élevé
sa personne a fait connoître son merite, et a porté sa reputation plus
i) Il 1'a exercé avec honneur jusqu' à la destruction de la Ville et la dispersion
triste et funeste des Membres de cette célebre Compagnie.
2) Ancillon schreef: il me suffit pour vous en (tonner une idéé generale de vous
dire, que c'estoit un Juge sçavant et modeste, penetrant et solide, facile et intégre,
ennemi du desordre et de la confusion, de la precipitation et des lenteurs affectées,
des dètours inflnis de la chicane, et des subtilitez captieuses des plaideurs, des calomnies outrées et des railleries piquantes et satyriques qui aigrissent les parties, et
qui les animer.t souvent plus les unes contre les au tres, que la matière même du
proces. C'étoit un Juge qu'on n'émouvoit pas par des images affectées de misere, et
qu'on n'eblouissoit pas par des raisons specieuses, qui étoit à 1'épreuve des sollicitations et des recommandations, que la faveur ny 1'avarice, la erainte ni 1'esperance,
les parens ni les amis, ni aucune autre chose n'étoit capable d'ébranler.
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loin qu' elle n'etoit allee jûsqu' alors; les Envoyez de tous les Princes
de 1'Empire, qui se trouverent dans la même occasion, ayans été témoins de sa conduite, publierent eu suite par tout sa suffisance et ses
eminentes vertus.
In ruime mate ondervond Danckelman dan ook na deze zending, hoe
zijn Vorst hem op prijs stelde. Hooren wij weder Ancillon: L'importante affaire qui avoit esté 1'occasion de son Envoy étant finie, il revint glorieux en cette Cour, rendre compte de sa Negotiation, Son Altesse Electorale Ie combla de caresses et d'honneur, Ie fit Chef
de sa Chambre Souveraine de Juslice, et de son grand Consistoire,
et luy donna place dans son Conseil Privé, il ne devoit pas, comme
vous voyez, eet avancement aux erreurs du sort, ses Emplois nouveaux
n'étoient point de ces biens, que jette la fortune, mais ils étoient à
proprement parier de ces prix que donne la vertu.
Le voilà donc Ministre, premier Magistrat, et comme Evêque de
1'Eglise, ou plûtôt suffragant de Son Altesse Electorale, qui est 1'Archevêque universel de ses Etats; Yoilà les. affaires civiles, politiques et
ecclesiastiques commises à sa conduite; Jamais elles ne furent plus
heureusement reünies 1'autorité d'un mesme cheî.
De zeven gebroeders Danckelman — om Van andere leden Van dit vermaard geslacht maar niet te spreken — klommen alle tot de hoogste staatsambten op, zooals Vriemoet meer in bijzonderheden opgeeft en Ancillon niet
onvermeld liet. Keizer Leopold verhief hen tot den adelstand. Onze voormalige hoogleeraar, nu Sylvester Jakob Freiherr von Danckelman, bleef
ongehuwd. Na tot herstelling van eene beroerte de badplaats Ems en
daarna eene zuster te Lingen bezocht te hebben, overleed hij te Berlijn den 5 Augustus 1695.
Le portrait ébauchê de S. ü.rc. Mr. Sylvestre Jaques de Danhelman , Ministre d'Mat, et
Président de la Chambre de Jiistice, ci-devant Ambassadeur et Plénipotentiaire de S. A. E.
à Augsbourg au Couronnemoit du Roi des Romains, décédé â Berlin le Lundi 5 Aou'tl69>,
Ou lettre ecrite en Hollande sur sa vie el sur sa mort. A Amsterdam, chez Jean Garrel •),
Marchand Libraire dans la Kalverstraal, 1695 (Ed. 2e, 32 pag.); Vriemoet, 516—523, Add,
10, 11; J. de Wal, 123.

H e r m a n n u s W i t s i u s . Eerst den 27 Mei 1671 hebben de Curatoren voor wijlen Steinberg aanbevolen Regn. Vogelsangh, hoogleeraar
i) Het blijkt niet aan wien de onderteekenaar Ancillon den brief adresseerde,
en hoe Garrel dien in handen kreeg. Garrel droeg hem op aan Fred. Charles de
Bankelman, le Fils, en liet daarbij genoeg merken, dat hij met de familie bekend
was. Misschien was Garrel een réfugié, met Ancillon in relatie staande, en alzoo oek
de geadresseerde.
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en predikant te 's Hertogenbosch; Dr. Ant. Hulsius, Regent van het
Staten-Collegie te Leiden, en Dr. Tilemann, genaamdSchcnck,prediker
aan het Hof van Brunswijk-Lunenburg, te Lüchau *). Uit dit drietal
werd 1 Julij dv. Hulsius benoemd, op ƒ 1200 tractement; den IS Aug.
verhoogde men de aangeboden som met /200, «mits dat hij dan neffens de Theologie mede sal bevlijtigen het lesen over de Joodsche controversien". Ofschoon hem ook nog op de immuniteiten en -de goede
coop van alle levensmiddelen tot Franeker" was gewezen, het baatte
niet.
Den 12 Nov. daarna kwam Schotanus te overlijden, zoodat Arnoldus
alleen in cle faculteit overbleef.
Niet beter slaagden Gedep. Staten met Vogelsangh, wiens benoeming
den 9 Januarij 1672 plaats vond. Inmiddels was ook de tweede Munstersche oorlog uitgebroken, eene omstandigheid, die mede aan de
spoedige vervulling der vacature in den weg stond. Nadat vervolgens
J. L. Fabricius , van Heidelberg , zonder gunstigen uitslag, was gepolst,
werd eindelijk den 7 Januarij 1675 uit eene nieuwe voordragt (Dr. P.
van Maastricht, prof. te Duisburg, Herm. Witsius, pred. te Leeuwarden , en Tilemann) Witsius gekozen, op f 1200. Deze nam den leerstoel
aan, en tevens zijne beroeping' tot predikant in onze academiestad.
Prof. Arnoldus bevorderde zijn aanstaanden ambtgenoot weldra (22
Maart) tot Theol. Doctor. Drie weken daarna (15 April) aanvaardde
Witsius het professoraat met eene Oratio exliïbens speciem veri ac sinceri
Thcologi.
Voor de theologische faculteit, die nu reeds vier jaren lang door één,
en nog wel een bejaard, hoogleeraar was bezet geweest, en, naar de
S. R. 30 Maart 1672 voortaan maar twee leden zou tellen, was de keuze
gelukkig te noemen.
Witsius, den 12 Febr. 1636 te Enkhuizen geboren, was aan brave ouders eene vrome opvoeding, aan de triviale school en een wetenschappelijken oom, eene veelzijdige en degelijke opleiding Verschuldigd 2). In
1651 kwam hij reeds te Utrecht ter hoogeschool. waar in de wijsbegeerte
!) Ph.J.Tilemann had te Rinleln, Groningen, Franeker en Leiden gestudeerd, vele andere
buitenlandsche academiën bezocht, en teruggekeerd ten jare 1667 den doctorstitel in
de theologie te Franeker verworven. In hetzelfde jaar begon hij zijne loopbaan als
Fransch pred. te Bremen. In 1676 werd hij hoogleeraar te tlamm, in 1685 te Marburg. Zie Joh. Tilemannii, dicti Schenck, Vitae Profess. Theologiae, qui in Acad.
Marburgensi docuerunt, Marb. 1727, p. 260—266.
-) Voor eene geschiedenis van het gymnasiaal onderwijs is belangrijk de uitvoerige
opgave van de studiën van Witsius, alvorens hij op 15-jarigen leeftijd aan de academie kwam, inMarckii Or. fun. 14, 15.
Dl. II

17

Wumkes.nl

258

Paulus Voet, in de Oostersche talen Joh. Leusden, in de theologie
Gijsb. Voet, Hoornbeek en Essenius zijne leermeesters werden. Na ten
jare 1654 onder Leusden eene Hebreeuwsche Verhandeling te hebben gehouden „over den Messias der Joden en Christenen", ging hij Maresius
hooren. Den 20 Nov. V. d. j . mitsdien te Groningen ingeschreven, bleef
hij er ongeveer een jaar, om zich onder dien hoogleeraar bijzonder te
bekwamen in de Fransche homiletiek. Te Utrecht was hij althans in
Oct. 1655 terug, blijkens in die maand door hem, onder Leusden, verdedigde Theses de 8. 8. Trinitate ex Judaeis contra Judaeos probanda.
Eene uitmuntende ascetische vorming dankte hij aan den predikant van
den Bogaert, van wiens invloed op Ulr. Huber wij reeds gewaagden.
Ware het niet, dat te Leiden eene epidemie hacl geheerscht, dan zou
hij Coccejus ook hebben gehoord.
In Mei 1656 legde Witsius het proponentsexamen af voor de classis
Van Enkhuizen. Na meermalen zijne gaven als Waalsch prediker te hebben laten hooren, zoowel te Utrecht als te Amsterdam, werd hij tot
Nederduitsch predikant te Westwoud c. a. beroepen, waar zijne intrede
plaats had op 8 Juîij 1657. Hier begaf hij zich in den echt met Aletta
van Borchoorn, eene Utrechtsche. Judaeus christianizans circaprincipia fidei e
8. 8. Trinitatem, Ultraj. 1660, is de titel van zijn eerste destijds verschenen
geschrift.In Oct. 1661 vertrok hij naarWormer, waar hij eenegelukkige proeve gaf van zijn, ook reeds te Westwoud gebleken, talent als catecheet, in
de Practyk des Christendoms ofte eenvoudige verlclaaringe van de voornaa
ste gronden der Godzaligheid, voorgestelt in vragen en antwoorden , mitsg
ders geestelijke printen van enen onwedergebooren op zijn beste en een wed
geboren op zijn slegtste, Utr. 1665, welk werkje, dat ten minste vijf uitgaven beleefde, ook eenige mystische Versjes bevat, zonder Verdienste l).
Voor Sluis bedankende, nam hij in 1666 het beroep naar Goes aan,
welke standplaats door hem in April 1668 noode met Leeuwarden werd
verwisseld. Met grooten bijval verkondigde deze leeraar in Friesland's
hoofdstad het Evangelie; meermalen nam hij ook predikbeurten in het
Fransch waar; Prins Hendrik Casimir en Prinses Amelia ontvingen tot
aan hunne belijdenis van hem onderwijs in de Christelijke waarheden. Van
der Waeijen en Witsius sloegen weldra de handen in een ter bestrijding
van de Labadisten in eene Ernstige letuiginge aan de afdwalende kinderen
der kerke, tot wederlegginge van de gronden van J. de Labadie en de syne,
Amst. 1670. Bekend is de Twist des Heeren met sijn Wi/ngaert, Leeuw.
i) In de Stigtelijke bedenkin(jennf gezangen van Klaas Jacobz. Witz, den vader,
komt ook een lierzang van tlermannus voor over den bedroefden staat van 'iet Vaderland in 1665.
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1669, Waarvan wij zes uitgaven vonden vermeld. In dit werkje, dat
moest strekken tot bevordering van een praktisch Christendom, betoogt
de schrijver hoe de zonde meer en meer toenam , en God even weinig
tevreden koncle zijn over de leeken, als oVer hunne herders. Werden
de gebreken van overheden , professoren en predikanten , door hem vrijmoedig ontmanteld, tevens liet hij zijn afkeer van de Cartesiaansche
philosophio, van Remonstranten, Mennonieten en Socinianen, onverholen blijken. Van daar vooral dat hij in P. Allinga, pred. te Wijdenes,
een Coccejaan en Cartesiaan, een heftig bestrijder vond1)- Witsius
was, zoo als nader zal blijken , een schriftuurlijk theoloog, noch Voetiaan
noch Coccejaan. Tot geene partij Avillende belmoren, vroeg hij op zijn
gebied niet wie dit of dat gevoelen omhelsd had, maar of het waar
was; het allerminst wilde hij aan de philosophie eene plaats gunnen
bij de verklaring der H. Schriften. Zijne Afscheydt-predikatie, gedaan tot
Leetaoarden, op den 7 Martü 1675. Als hij de prediMienst en Projessie der
II. Theologie soud aanvangen tot FraneJcer, Leeuw. 1675, had tot tekst
I Cor. XV, 58. Zij beslaat 107 blz. in 12«.
Van Marck, die hem in de dagen van zijn optreden te Franeker
reeds gekend heeft, herinnerde zich altoos nog hoe sierlijk en ernstig,
hoe godvruchtig, degelijk en doelmatig, Witsius predikte, zijne hoorders
daarbij wakker schudde en een nieuw leven in hen deed ontwaken 3). En
de katheder — zeide hij — gloeide van zijn heilig vuur; uit de verschillende en meest verspreide hoeken van Europa stroomde de gewijde
jongelingschap in grooten getale toe, om degelijke en vrome wijsheid op
te doen; opgebouwd in kunde en godsvrucht keerde zij naar den huiselijken haard terug.
Zijne disputatien -) ademden een verzoenenden geest; zijne De Occonomia foederum Dei cum hominibus lïbri IV, Leov. 1677, meermalen herdrukt, in onze en de Engelsche taal overgezet, getuigen van grondige
geleerdheid, bovenal van eene zelfstandige en onpartijdige studie.
Vereenigde hij zich in beginsel met de foederaal-theologie, bij hooge
waardering der werken van Coccejus, verwierp hij toch vele van diens
hypothesen. Wars van strenge dogmatiek en scholastieke langdradigheid , trachtte hij het woord Gods eenvoudig uit en door de Schrift te
i) De twistschriften tusschen Allinga en Witsius bevinden zich op de stedelijke
bibliotheek te Leeuwarden. De Catalogus vermeldt hunne titels op blz. 10. Vgl.
Upeii en Dermout, .II, 537. Op lateren leeftijd heelt hij Deseartes beter gewaardeerd.
Zie Heringa, 79, 80.
2
) Het Friesch Gen. bezit een lijvigen bundel van eigenhandig door Witsius geschreven preken.
3
) Van deze ontmoeten wij in de Coll. E. Thesium Theol. de Spiritu adoptionis,
pars prior et altera, resp. A. Ruis et P. Vomelio Fran. 1675.
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verklaren. In zoover verschilde zijne methode van die Van Voetius.
Niettemin erkenden de tijdgenooten hem voor een regtzinnig theoloog *).
Hij beschouwde het als zijne roeping om der academiejeugd de Evangelische waarheid zuiver, duidelijk, naauwkeurig, bescheiden, doch ernstig te leeren kennen, ten einde haar voor eenen echt christelijken levenswandel te vormen.
Niet ten onregte zag Groningen ten jare 1679 in hem een waardig
opvolger Van den zachtmoedigen Jac. Alting. Sloeg hij dit aanbod al
af, reeds in 't volgende jaar had men zijn vertrek naar Utrecht te betreuren. Daar aanvaardde hij een theologischen leerstoel den 29 April
1680 met eene Oratio de praestantia verüatis Evangelicae. Vier dagen
voren had hij zijne intrede als predikant aldaar gedaan.
Achttien jaren lang onderwees hij hier in dezelfde richting, gelijk
blijkt uit eene menigte geschriften, die hij uit zijn rijken schat van
kennis en ervaring ook aan den nazaat heeft geschonken, te weten:
Exercitationes sacrae in Symbólum quod Apostolorum dicitur, et in Ora
nem Dominicam, Fran. 1681; Aegyptiaca et dixáful&, sive de Aegyptiorum sacrorum cum Hebraicis collalione libri tres, etc. 1683. Dit we
is hoofdzakelijk gerigt tegen Marsham en Spencer, die den oorsprong
van den Hebreeuwschen godsdienstvorm bij de Egyptenaren meenden te
vinden. Zonder ze allen te willen noemen, wijzen wij nog op zijne
Miscellanea Sacra,2 torn. Ultraj.'1692, 1700; Exercitationum Academic
nim, maxime exparte historico-crUico-theologicarum duodeeas, Utraj. 1694
Scliediasma theologiae practicae, zijnen leerlingen te Utrecht in de pe
gegeven, werd eerst in 1729 te Groningen, en vertaald onder den titel
Practicale Godgeleerdheid, in 1731 te Delft uitgegeven.
Steeds was hij getrouw aan het symbólum: In necessariis unitas, in non
necessariis libertas, in omnibus prudentia et charitas. Deze veel beteekenende en echt christelijke stelling, zegt prof. Visscher, bragt hem in
Vriendschap met Ev. Van Weede Van Dijkveld, Voorzitter der Staten Van
Utrecht, door wien hij weder de achting van Gaspar Fagel verwierf en
voorts bij Willem III werd aanbevolen, met dit gevolg, dat hem de eer
gewerd het gezantschap te Vergezellen, dat in 1685 Jacobus II bij diens
troonsbeklimming namens de regeering onzer Republiek te Londen gingbegroeten 2).
i) Unum habemus mayistrum et doctorem infallibilem, Christum, ziedaar zijn
stelregel, welke, wat de menschen betreft, gepaard ging met de overtuiging: unius
semper sententiam sequi, non id curiae sed factionis est. Heringa, 74.
2) Prof. Visscher meent dat de keuze viel op W., als een man van veel scherpzinnigheid en overleg, om Dijkveld behulpzaam te zijn in de uitvoering van den heimeiijken last, om ten voordeele van Willem III eene protestantsche partij te vormen
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Hoe hoog des hoogleeraars irenische rigting!) gewaardeerd werd,
daarvan gaven de Curatoren van Leiden, aan wier verlangen zich de
bijzondere wensch van Willem III paarde, het bewijs, door Witsius aan
Neerlands oudste en beroemdste hoogeschool te verbinden. Onwelkom
was hem deze benoeming niet; bij het klimmen zijner jaren wilde hij
immers gaarne ontslagen zijn van de beslommeringen, die het predikambt medebragt. Den 16 Oct. 1698 hield hij bij zijn optreden te Leiden
de Oratio: Theologus modestus delineatus, L. B. 1698. In 't volgend jaar liet
hij zich ook de benoeming totRegent van het Staten-Collegie welgevallen.
Na nog tien jaren zich met eere op zijn derden katheder te hebben
staande gehouden 2 ), gevoelde Witsius dat hij oud was geworden en jeugdiger krachten de zijne behoorden te vervangen. Daarom legde hij in
eene vergadering Van Burgemeesteren en Curatoren ten jare 1707 zijne
betrekkingen neder. Eene lange rust heeft hij niet mogen genieten, want
den 22 Oct. 1708 werd hij tot hoogeren werkkring opgeroepen. Zijne
wederhelft was reeds in 1684 aan hem en hunne dochters ontvallen.
Onder alle bijbelsche theologen, die de foederaal-theologie hebben
behandeld, muntte hij uit door eene gelukkige methode. Heringa
betreurt het dan ook, dat 's mans stem die eens roependen was
in de woestijn, en hij bijna geene Volgelingen had, buiten den grooten
Vitringa. Zijne Opera omnia zijn, volgens Paquot, in 1739 te Bazel Verschenen , in 2 dln. 4o.
Joh. Marcldi Oratio fimebris in obituni Her.n. Witsii, L. B. 1708; Vriemoet, 524—541;
Paquot, I , 1 9 0 - 1 9 3 ; C. Bnrman, 431—457; LTpeij, Gesch. der System. Godgel. II, 152—
168; J. G. te Water, Narratio de rebus Aead. Liujd. Batavae etc. L. B. 1802, 21, 22, 193,
194; Siegenbcck, I, 290, 291, II, 163; Prof. Visscher in de Kronijk v. h. liisior. gezelschap te
VtrccM, 3e jaarg. (1847), 114—121 ; Glasius, III, 011— G17 ; S, P. Heringa, Spec. de Herm.
Witsio, Theologo Biblico, Amst. 1861 ; Sepp, a. w, 287 en volg, 35 en volg. en passim.

A r n o l d u s K a l d e u b a c l i , een zoon Van Ger. Kaldenbacli, Secretaris Van den Senaat en Bibliothecaris onzer academie, werd in December
1667 te Franeker ingeschreven als Philos. stud. Volgens zijn promotiebrief, die in 't archief van het Friesch Genootschap voorhanden is, prodie voor hare rekten bleef waken tegen mogelijke inbreuken des Konings op de testact. — Dit gevoelen schijnt ons echter nog eene nadere bevestiging te behoeven.
Witsius is inlusschen met hooge Engelsche geestelijken in aanraking geweest, en, volgens Marckius: reversus inde post mensium quorundam lapsum.
x
) Il Ie igilur, aetate provectior, docebat aequales, qua tandem ratione fieret finis
contentionum acerbiorum, quibus scholae Theologorum Batavae, eo adhuc tempore^
in partes scindebantar et conturbabantur. te Water, 22.
2
) Uit dit tijdperk dagteekenen zijne Meletemata Leidcnsia, L. D. 1703, en Dis.
quisilio de Paulo Tarsensi, cive Romo,no, L. B. 1704,.
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moveerde hij den 2J Sept. 1670 in de letteren, op eene Disput, de imiversa
phüosoplàa. Prof. Steinberg vervulde daarbij de taak van promotor.
Van af Februarij 1675 ontmoeten wij hem in academische stukken
als publicus in philosophia praelector aan onze hoogeschool, en wel het
laatst op het drietal, waaruit bij R. G. 10 Januari] 1678 een hoogleeraar
in de philosophie benoemd werd. Wat er verder van hem is geworden
bleef ons onbekend. Vriemoet vond in een stuk van Januarij 1684 vermeld , dat Kaldenbach toen niet meer leefde.
Vriemoet, 542, 543, Add. 21.

J o h a n n e s à M a r c k . Van de S. R. 30 Maart 1672, waarbij het
getal der theol. professoren tot op twee was Verminderd, werd al
spoedig afgeweken, toen de Staten den 17 Junij 1676 tot het benoemen
van een derde, naast Arnoldus en Witsius , last gaven. Diensvolgens
is, op voordragt van Curatoren, den 30 Junij dv. door Gedeputeerden
benoemd Dr. Joh. Marekof à Marck, de twintigjarige predikant te Micllum,
een tusschen Harlingen en Franeker gelegen dorpje. Het spreekt wel van
zelf, dat een zoo jeugdig leeraar niet zou zijn beroepen, wanneer niet
de meest buitengewoone talenten hem daarvoor hadden aanbevolen.
Werkelijk was dit dan ook het geval. Daarbij was hij een Fries, den
21 Dec. 1655 (o. s.) te Sneek geboren uit het huwelijk van den Rector
Willem Marck en Margaretha Cloppenburch, en alzoo een kleinzoon
van prof. Cloppenburch, wiens doopnaam hem was gegeven.
Op de Latijnsche school te Sneek onderwezen, was hij den 10 Febr.
1670 student geworden te Franeker, waar hij Blancardus hoorde, die
toen op publieke collegien Harpocration en privatim Aristophanes verklaarde. Zijn leermeester in de Oostersclie talen was Terentius; onder
Wubbena, zijn oom, wijdde hij zich aan de wijsgeerige wetenschappen
met zooveel vrucht, dat door hem in het tweede academiejaar reeds
gedisputeerd werd de loco , de fontïbus, en andere physische onderwerpen.
In het derde jaar zat hij aan de voeten van Arnoldus ; in de theologia
BiUka ontving hij onderwijs van Ds. Balth. Bekker. Na verdediging
van Theses de sacramentis, door Arnoldus gesteld, schreef hij zelf disputatien depeccato in Spirîtum sanclum en de vita aetema. Voorzien van loffelijke testimonia ging hij op aansporing van Bekker in Aug. 1673 naar
Leiden, voornamelijk om Wittichius te hooren , die over de leer der
Verbonden, naar Cocccjus, en mede over de Psalmen collegien gaf- De
lessen van Abr. Heidanus, de disputen van Ant. Hulsius en de Hebreeuwsche collegien van Uehtoman niet voorbijgaande, hing hij bovenal
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aan de lippen van Spanheim, onder wien hij theses tegen de Jezuiten
gebr. Walenburg, theses de pane imovaiá en de locis conventumn aet.
Apostolica, Verdedigde. Trigland wees hem den weg in de studie der
Semitische talen; in de homiletiek waren de predikanten van Staveren
en Knibbe zijne leidsmannen. Terwijl à Marck aldus te Leiden zijne dorst
naar kennis bij vele bronnen laafde, ontving hij, slechts 19 jaren oud,
de toezegging van het beroep naar Midlum. Na den 13 April 1675 het
proponentsexamen Voor de classis Van Franeker, op haar Verzoek door
prof. Witsius afgenomen, gedaan te hebben, en den 23en dv. te zijn
beroepen , liet à Marck zich den 9 Mei bevestigen. Zijne intrede Volgde
vier dagen later. Ten hoogste voldaan over dat examen, spoorde Witsius hem aan om zoo dra mogelijk in de philosophie en theologie te
promoveren. Werkelijk legde hij den 21—25 Junij reeds voor beide
vakken de vereischte examens te Franeker af, promoveerde den 28 Junij
in de philosophie op eene Disput, ad selectas quasdam positiones philosophicas , en den 29 dv. in de theologie op eene Bisp. de vero sensu loei
Esech. XX, 25, Fran. 1675. Nog geene twintig jaren oud, en reeds
L. A. Mag. en Theol. Doet.! Een voorbeeld te buitengewoon, dan dat
het kon ontgaan aan 's Lands regeering , die steeds bedacht was om de
beoefening der wetenschappen, vooral bij Friezen, aan te moedigen. Er
verliepen dan ook geene 14 dagen, of G-ed. Staten vereerden onzen
à Marck ƒ500, »ten einde hij daerdoor meer ende meer mach worden
gaende gemaeckt in sijne seer loffelijcke diligentie te continueren ende
oock anderen opgeweckt desselfs voetstappen nae te speuren," — gelijk
hunne Res. 10 Julij 1675 luidt.
Vreezende misschien, dat dit talent spoedig voor Friesland verloren
zou gaan, rigtte men om zijnentwille vooral den derden katheder op.
Dat de invloed van Witsius hierbij in het spel was, zal men, ook
zonder het gezag van Marck's lijkredenaar, gaarne willen gelooven.
Den 15 Sept. 1676 hield de jeugdige geleerde de inaug. Oraî. de augmento scientiae theologkae.
Helena Bukholt, eene stiefdochter van Henr. Schotanus à Sterringa,
werd in 1677 zijne echtvriendin en voorts eene milde bron van huiselijk
geluk.
Op zijne collegien behandelde hij de dogmatiek naar het systema van
Maresius; bij afwisseling voorts de leerstukken der Roomschen en Arminianen; de casus conscientiae op het voetspoor van Amesius; de brieven aan de Romeinen en Galaten, en de Kerkhistorie naar Spanheim's
Isagoge.
Aan zijne dispuutcollegien herinneren Be SybiMmis carminibus disputt.
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XII, acceäit breve examen äissert. Gallicae de Sybïll. Orac. editae a lo.
Orassetio, Fran. 1682, welke Sepp eene hooge gedachte gaven van à Marck's
belezenheid in de patres en patrólogia.
Zes jaren had Franeker zich over het bezit van dezen hoogleeraar te
Verheugen. Na immers reeds in 1680 voor Groningen te hebben bedankt, zag hij zich twee jaren later daar andermaal beroepen op/1800,
benevens vrije woning. Gelijke voorwaarden werden hem toen ook te
Franeker aangeboden, maar spoedig bleek het, dat à Marck er geene
geldkwestie Van maakte. Als de Gedeputeerden naast Andreae en Schotanus, ook een Anti-Cartesiaan tot Prof. philos. hadden willen benoemen , dan zou hij zijn gebleven, ook nadat Witsius vertrokken en Arnolclus in 1680 overleden was. Maar dit geschiedde niet. De invloed van het
Hof was inmiddels den Coccejanen en Cartesianen gunstig geworden.
Den 1 Junij 1682 nam hij dan van Franeker afscheid met eene Orat.
de ficta Constantini donatione 0 , om den 20en dv. den leerstoel van Maresius te beklimmen, sprekende de sopiendis in ecclesia litïbus. Ten
volgende jare ook tot het onderwijzen Van de Kerkgeschiedenis geroepen,
leidde hij deze taak in (9 Mei 1683) met eene rede de veterum et hodiernorum praecipue Papistarum eonvenientia.
Dat hij, de jongere hoogleeraar, tot Prof. primarius aangewezen werd,
moest zijn ouderen en geleerden ambtgenoot Joh. Braun wel grieven 2).
Deze was bovendien een Coccejaan en Cartesiaan, die reeds tijdens de
komst van à Marck bestookt werd door den prof. philos. Bertling, een
werktuig', naar het schijnt, van Groninger predikanten. De benoeming
van á Marck naast Braun was het ongelukkig gevolg van partijschap
in cle Staten. Den 10 Dec. 1686 werd Braun ook door à Marck en
Bertling beide in den Senaat aangevallen over eenige stellingen, die
strijdig zouden zijn met de grondslagen des Christendoms. Van Marck
bragt de zaak zelfs voor de regtbank van 't publiek, door de uitgave
eener Narratio apólogetka, Gron. 1686. Braun antwoordde ook bij openbaar geschrift3), waartegen à Marck een Appendix in het licht zond,
i) Cf. zijne Exercitationes juveniles XXVI, sive Disputationum lexlualium at que
orationum in Academici Franeq. olim habitarum fasciculus. Gron. 1686. Dr. Michael Arnoldi N. F. maakte op zijn vertrek naar Gron. een Griekscli dichtstuk in 5
coupletten, 't welk in plano ten jare 1682 te Gron. gedrukt en in de Coll. E. voorhanden is.
2
) Ds. Heerspink zegt, dat Braun meer leerlingen had dan Marck, nl. op zijn
systeem 36, op de Selecta 41 respondenten, terwijl Marck op zijn systeem 17, en op
de theses 10 respondenten telde. Wij betwijfelen het zeer of H. uit die disputen
wel eene juiste gevolgtrekking kon maken. Wesselius spreekt van 80 leerlingen. In
Collegiis non modo privntis sed et in Leclionibus publicis plus quam octoginta Audilores tiabuit. In quoiuin giaiiam pro vario eorum desiderio ac in studiis progressu
Collegia iiutituit Dogmatiea, Elenctica, Exegetica, Practica, Alia. Orat. fun. p. 19.
s
) Joh. llraunii necessaria defensio contra protestalionem et narralionem apolo-
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gevolgd door eene Responsie- van den ander, en door eene Waerschouivinge tggen Braun Van den Groninger predikant Selbach, als zoo vele
treurige bewijzen Van het odium theologicum. Een en ander leidde
onzen à Marck trouwens niet Van meer nuttigen arbeid af. Wij weten
reeds, dat hij de werken Van zijn grootvader Cloppenburch op nieuw
uitgaf; zeer bekend is zijn Compendium Theologiae Christ. didactico-elencticum, Gron. 1686, gevolgd door de Medulla theol. Christ., Amst. 1690,
het eerste voor meer gevorderde, het laatste ten dienste Van aankomende leerlingen. Verscheidene herdrukken, Vertalingen en commentaren
kunnen Van den grooten opgang dezer werken getuigen; de Medulla werd
zelfs tot het einde der Vorige eeuw aan Vaderlandsche academiën als handboek gebruikt. Aan zijne werkzaamheid te Groningen herinneren Voorts
eene Analysis exegetica CLIII Jesaiae, in qua alia complura Vaticinia de
Messia illustrantur. Ace. mantissa Observationum textualium, Gron. 1687,
en Exercitationes miscellaneae , Amst. 1690, bevattende disputen en redevoeringen, die hij te Groningen heeft gehouden.
Zijne huiselijke omstandigheden ondergingen hier ook Verandering.
In het kraambed van haar zevende kind bezweek namelijk zijne vrouw
in 1686. Twee jaren later trad à Marck op nieuw in den echt, en wel
met Catharina Ursinus, de dochter van een predikant te Rotterdam.
Het nadeel, dat de Groninger academie verder had kunnen lijden door
twee in ïïgting zeer verschillende theologische professoren, werd afgewend door à Marck's vertrek naar Leiden in 1689.
Den katheder Van wijlen Steph. Ie Moijne den 5 Dec. d. j . aanvaard
hebbende met eene Orat. de debita sacrarum Scriphirarum veneratione,
Vond hij in zijn leermeester Spanheim en in zijn academievriend, den jongeren Trigland, geestverwanten tot ambtgenooten. De Bijbelscheuitlegkunde kwam Voor rekening Van à Marck; Trigland stond hem weldra
ook het halve predikambt af, tengevolge waarvan zij beide in dit opzicht te zamen in 'sHeeren wijngaard werkten. Na den dood van Spanheim werd hij Prof. histor. eccles., welke taak den 9 Jan. 1702 door
hem is opgevat niet een Orat. de Christianismi propagati admirandis..
Eenendertig jaren stond à Marck nog te Leiden, tot in hoogen ouderdom steeds met onverwelkten roem onvermoeid zijne collegien gevende, disputen leidende. Nullo magis et saepius unquam, zeide zijn
f/eticam Joh Marckii. Venlilantur quaesliones theol. diffiállimae : 1, De personaliteit e , 2. Deunione hyposlatica, 3. De Christo qua Mediatore adorando et passo,
4. De conscientia, 5. De Indice controversiarum, 6. De Sanctificatiojie foederis
tjraiiae. Gron. 1687. Een uitvoerig verslag van hunne verschillen vindt men hij
Ie Clerc, Dibliothèque univ. et historique, Amst. 1688, T. VII, 455- 468, en in Dr.
Jonckbloet's Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, 92—97.
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îijkredenaar, incoluit haec cathedra quam Marckio disputatore, acutissimo, promptissimo, moderatissimo, nunquam non auditores doctiores
dimittente. De pers zwoegde aanhoudend onder zijne werken. Eene
opgave daarvan voegde hij zelf in 1728 aan een der laatsten (Exaltationis Iesu Christi Mstoria illustratà) toe; Vriemoet en Paquot vermelden
hunne titels ook, doch zij vormen een getal, te groot, dan dat zij alle
hier eene plaats zouden kunnen innemen. Genoeg, wanneer wij in 't
algemeen vermelden, dat hij den Pentateuch, het Hoogelied, de XII
Profeten en de Openbaring commentarieerde en verscheidene verhandelingen (Exercitationes philol. exegeticae) aan de verklaring van uitgelezene Bijbelplaatsen wijdde. Om van zijne talrijke redevoeringen, boven
die, welke reeds vermeld zijn, maar niet meer te noemen, herinneren
wij alleen, dat hij lijkoratien heeft gehouden op Arnoldus, op Witsius
en op Trigland, drie ambtgenooten, voor wie hij ware hoogachting en
Vriendschap heeft gekoesterd.
Zijn systematische arbeid miste voor oningewijden eenvoud en duidelijkheid ; nogthans was hij minder scholastiek dan Voet en Maresius.
Zijne schriftverklaring wist hij, al ware zij oud, zoo Voortreffelijk Voortedragen, zeggen LTpeij en Dermout, dat zij een nieuwen glans kreeg.
De lof mag hem niet worden ontzegd Veel te hebben bijgedragen ter
hervorming van het onderwijs in de exegese.
Onze hoogleeraar ontsliep den 30 Januarij 1731, ruim 75 jaren oud.
Joh. Wesselii Oratio funebris in obitum Joh. Marclcii, L. B. 1731; ook in Wesselii Dis—
sert. Academ. 697—732; Vriemoet, 544—556, Add. 11, 12; Paquot, 1, 193—196 ; Saxe,V,
242, 622; Levensbeschrijving van beroemde en geleerde mannen, Amst. 1731, III, 425—4-i6,
563-570, 683—690; Ijpeij, System. Godgel. II, 1 2 4 - 1 2 8 ; Ilpeij en Dermout, II, 532—
536; Glasius, II, 4 3 3 - 4 3 7 ; Dr. H. F. T. Fockens, in de N. Jaarb. voor wetensch. Theologie, VI, 382—384; Gedenlcb. der koog-school Ie Gron., Bijl. I, 48, 4 9 ; J. B. F. Heerspink,
De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de hoogeschool te Groningen, Gron. 1864,1, 61—
6 i ; Baders, 307, 301 ; Chr. Scpp, a. w. 263, 293, 323 en volg.

J o h a n n e s Van d e r W a e ij e n zag den 13 Julij 1639 het levenslicht te Amsterdam, werwaarts zijne Hervormingsgezinde ouders,
Jacobus Van der Waeijen en Geertruid Spiegel, die tot den deftigen
handelsstand behoorden, Van Antwerpen waren gevlucht.Van hunne dertien
kinderen was Johannes het tiende. In zijn 17e jaar van de Latijnsche
school, met eene rede de pace, tot het hooger onderwijs bevorderd,
studeerde hij sedert Februari]' 1655 te Utrecht, onder Gijsb. Voetius en
Essenius; te Leiden onder den philosoof Adr. Heereboord en de theo-
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logen Heidanus, Coccejus en Hoornbeek, tot dat hij reeds in Junij 1659
het proponentsexamen deed. Alvorens eene standplaats te zoeken, ondernam hij eene groote academiereis. Om niet te gewagen van die
hoogescholen, aan welke slechts een vlugtig bezoek werd gebragt, zij
alleen herinnerd, dat hij zich het langst heeft opgehouden te Heidelberg, om den oriëntalist Höttinger, te Genève om Turrettinus, te Bazel van om Buxtorf, Wetstein en Werenfels te hooren. Inmiddels predikte hij meermalen in de Duitsche taal, niet alleen hier te lande,
maar zelfs in de hoofdkerken te Genève en te Frankfort.
Daarna was hij de herder en leeraar der gemeenten te Spaarndam
(1662—65), te Leeuwarden (1665—72) en te Middelburg (1672—1677).
Aanvankelijk was hij der Voetiaansche rigting toegedaan. Bekend is het
immers hoe hij en Dr. Ant. Matthaeus van Groningen, hun best deden
om de verzoening tusschen Maresius en Voetius te bewerken, waarvan
Van der Waeijen berigt gaf in eene Episiola ad amicum de reconciliatione — B. Giso. Voetii et Z>. Sam. Maresii, 1669. Dat hij geen Coccejaan was blijkt ook uit zijne Pro vera et genuina Reformatorum sent ent ia,
praesertim in negotio de interpret e Scripturae, adv. Lud. Woteogium; add.
sparsim e. L. VeUhitsii errores digrcssione, Amst. 1669. In hoever hij te
Leeuwarden betrokken kan zijn geweest in de hevige twisten van zijn
ambtgenoot Fr. Elgersma met den magistraat en de classis, is ons niet
gebleken; daarentegen wel, dat hij Bekker om diens Cartesiaansche
gevoelens bestreed l), en met Witsius tegen de Labadisten schreef- Van
zijne uitstekende predikgaven bediende v. d. W. zich gedurende den
tweeden Munsterschen oorlog om de Verslagen gemoederen, zoo te Leeuwarden als in het leger, moed in te spreken; zijne krachtige houding
werkte dan ook Veel goeds uit, wat Prins Willem III niet onopgemerkt liet.
Een en ander baande hem , naar het schijnt, den weg naar Middelburg.
Of hij in den laatsten tijd te Leeuwarden reeds tot het Coccejanisme
en Cartesianisme begon over te hellen, is minder zeker, dan dat hij te
Middelburg weldra openlijk Voor deze rigtingen partij trok,
i) De twecJe uitgave van Cekker's de philosophia Cartesiana admonilio, Amst.
1693, wordt door ri^n S. ingeleid met een zeer merkwaard.gen brief aan v. d. W.,
waarin de invloed van dil bo'ekske bij zijn eerste verschijnen in 1668 geschetst wordt.
Daarna vervolgt Bekker: In ilh igiüir palaestra ego victor haclenus, haud parum
postea tecum solo (reliquis, qnod adscititii tantum fuissent eausam deserentibus) colluctandum habui. Sed re oomposita tandem inter privatos, data etiam mutno Syngraplia, cessavit quidem ila lis isla inter nos: sed brevi recruduit, occasione Libri catechetici quem lingua vernacola biennio post editli, & quem tu pulabas ferri non posse,
nisi ab eo qui & proderet & vim inferret divinae verilati. Haec abs te primum ore
prolata, turn & sciïpto signata, hand leve tibi negotn.m ab ipsis collegis tuis, aequiora
Jiulicantibus l'acessivit; qno pxtricari nisi Potentiorum auxilio non potuisti.
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In 1674 schreef hij (anoniem) een werkje over „het lijden van Christus
in Gethsemané", dat meermalen is herdrukt; ten Volgenden jare Over
Ps. XVIII, 2i, waartegen Ant. Hulsius een dispuut schijnt gerigt te
hebben, blijkens een ons bij name alleen bekend boekske: Disputatievan Hulsius over Ps. XVIII, beantw. door J. v. d- W. Tot Middelburg,
1675. Tegen de Coccejaansche gevoelens Van v. d. WT. uitten zich ook
zijn collega Ds. Thilenus en Leon. van Rijssen, predikant teHeusden,
twee Voetianen. De laatste is in openbaren geschrifte door V. d. W.
beantwoord in Laster en scheurmgt van L. van Byssen , door Eubulus
PMlometor. Midcl. 1675. Een ander ambtgenoot, de onrustige Abr. Van
de Velde, Vatte in 1676 de pen tegen van der Waeijens onregtzinnigheid op. Terwijl deze zich ter schriftelijke verdediging aangordde, brak
reeds een nieuw onweder los , ter oorzake van van der Waeijens bemoeijingen ten gunste der benoeming van Willem Momma, Coccejus'
leer- en Volgeling, tot hoogleeraar te Middelburg. Dat de Voetianen
hun zin kregen, Momma en van der Waeiien, door des Stadhouders
tusschenkomst, den 11 Dec. 1676 Van hunne posten ontzet, ja uit Zeeland gebannen werden, is eene treurige bladzijde in de geschiedenis
der vaderlandsche Kerk.
Bidt, dat uwe vlucht niet geschiede in den winter, was de tekst, waarover Momma het laatst profetisch had gepredikt! Beide Coccejanen
ondervonden de bezwaren van eene vlucht in den winter, en wel van
een Zeeuwsen eiland!
Van der Waeijen vestigde zich te Amsterdam, na door den magistraat en kerkenraad van Middelburg, die hem zoo noode zagen gaan,
van zeer vereerende getuigschriften te zijn Voorzien i).
In den volgenden herfst van 1677 kwam te Franeker door den dood
van prof. Terentius het professoraat in de Hebreeuwsche taal Vacant.
Van der Waeijen, Jac. Trigland, de jongere, en de Franeker Rector
Joh. Schotanus kwamen op de voordragt van Curatoren. Men wil, dat
de invloed van den Curator Magnificentissimus, die met Willem III in
onmin was, hem de eerste plaats en Voorts den 3 Nov. de benoeming
bezorgde op ƒ 700 tractement, terwijl bovendien, zonder tractement,
ook een theologisch professoraat aan v. d. W. werd opgedragen. Zelfs
werd hij verzocht „de Voorschreven electie Voor aengenaem te willen
accepteren, ende hem te bequaemen, om hoe eerder hoe liever de bei) Hier scherpte hij de pen ter zijner verdediging, vervat in een werkje, dat in
1678 aldaar verscheen onder den titel Regtzinnige Leere, en opregt Bedrijf, aan
de Gemeente van Middelburg voorgestelt, in en omtrent de beroepirtije van W. Momma,
teegen verscheidene Lasterschriften verdeedigt.
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dieninge van voorgemelte professoraten aen te vaerden ende comen te
exerceren".
Welk een ommekeer van zaken! Nog den 1 Julij 1676 verboden Ged.
Staten om Bekker voor een theologischen leerstoel te nomineren, en nu
werd, buiten vacature, een Goccejaan en Cartesiaan de leerzaal binnengeleid ! Schrik en ontsteltenis vervulden de harten van Arnoldus, Witsius en à Marck. Zij spoedden zich naar Leeuwarden om hunne bekommernis aan de voeten van prinses Albertina uittestorten. Haar niet
te huis vindende, stelden zij den 20'Nov. een adres op, en gaven daarin
aan de voogdes van Hendrik Casimir te kennen, „dat wij ons ten hoogsten zouden geluckich geacht hebben Dr. van der Waeijen tot onsen
collega te sien, bij aldien hij was tot noch toe gebleven, die hij was
voor jaeren." Een paar dagen later ontmoet men twee van hen in de
vergadering Van Ged. Staten met een adres ] ) , waarin er eveneens op gewezen werd, dat v. d. W. thans eene rigting was toegedaan, die hij
te voren schadelijker en gevaarlijker had gehouden dan de Arminiaansche, „gelijck uit sijn gedruckt boeck en circulaire brieft'door zijn drifte
nomine Classis Leovardianae aen alle andere geschr. te sien is", —
eene rigting, die de naburige gewesten verontrustte, debloeijende Kerk
Van Middelburg deed kwijnen, in Friesland echter het hooid gelukkig
nog niet had opgestoken. Deze stappen hadden ten doel, „dat Ds. Van
der Waeijen in de bedieninge sijner professie sich saî hebben te houden
binnen de palen van de Hebreusche tale, sonder dat hij onder 't faveur
Van de titul Professoris Theologiae — sich sal hebben in te laten in het
doceren van bovengemelte sentimenten, 't sij publijck, 't sij privât, in lessen,
collegien, disputen off andersins, off ook sich aenmatigen eenige andere saken, die de ordinariis Professoribus Theologiae — sijn aenbevolen". Na hen
stond v. d. W. binnen. Hij drukte zijn leedwezen over die oppositie uit,
en betuigde „geen leere noch gedachten te hebben" tegen de belijdenisschriften, en de formulieren van eenigheid gaarne te willen nakomen 2).
Hiermede voldaan, gelastten Ged. Staten nog dienzelfden dag aan
Curatoren, -om sijn introductie hoe eerder hoe beter in effecte te brengen" (G. R. 22 Nov, 1677).
i) Men leze het eerste stuk in de Vrije Fries, X, 193 en volg., het tweede bevindt
zich in originali in de Coll. E.
-) Spanheim schreef De novissimis circa res sacras in Belgio dissidiis, L. B.
1677, gevolgd door eene Epistola allera, waarin de veranderde denkwijze van v. d.
W. besproken werd. Deze ontveinsde dit, volgens Upeij en Dermoat, bewerende, dat
hij altoos tot het Coccejanisme had overgeheld. Dit zal dan door v. d. W. gezegd
zijn in zijne Epist. apologetica ad Philalethium Eliezerum (Wilh. Anslaer) adv. nuperas Frkl. Spanhemü Utteras. Fran. 1683, waartegen in 1684 weder van Spanheim's
zijde eene Epistola ad amicum verscheen. Val. IJpeij en Dermout, II, aantt. 609
blz. 335.
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Dientengevolge aanvaardde v. d. W. zijn ambt den 6 December, met
eene Oratio de ecclesiae ex utraqua Bábylone exitu et eorivm intcr se conv
nientia. Den 22 Febr. dv. had hij reeds verlof noodig om zich eenigen
tijd ten dienste van Hare Hoogheid van de academie te verwijderen.
Vermoedelijk was hij toen reeds haar Geheimraad, met welken titel men
hem bepaaldelijk in 1680 ontmoet. Wel een bewijs dus, dat hij in blakende gunst stond bij het Hof.
Met zijne ambtgenooten schijnt hij het ook te hebben kunnen vinden,
Vermits de Senaat hem den 4 Maart 1679 tot Theol. Doet. bevorderde.
Witsius was zijn promotor. Nadat deze in 1G80 Vertrokken was, kenden
Ged. Staten aan V. d. W. eene bezoldiging toe als Prof. Theol., tot een
bedrag Van ƒ1200. Om zich geheel aan het onderwijs in de godgeleerdheid te kunnen wijden, legde hij dat in de Hebrceuwsche taal neder.
Was hem reeds in 1679 opgedragen om naast en met Arnoldus academiepreken te houden, den 19 Oct. 1680 Volgde hij dezen als academieprediker op, met /200 tractement. Weldra (1682) vertrok à Marck naar
Groningen. Binnen een viertal jaren geraakte de Voetiaansche rigting
te Franeker dus van den troon. Was het te verwonderen, dat dit in
het godgeleerd Friesland eene groote ongerustheid baarde en v. d. W.
heftig werd bestookt i)? Niettemin had hij zich over een grooten toeloop van leerlingen uit alle hoeken van Europa te verheugen. Tijd noch
moeite spaarde hij om hen veelzijdig te onderwijzen. Zijne dogmatische
en exegetische werken zijn daar, om dit te getuigen. Tot de eersten
belmoren de Summa theologiae Christianae, pars prior, Fran. 1689; Theologiae Christianae enchiridion, 1700; zijne Varia sacra, Fran. 1693, bevatten dogmatische en exegetische verhandelingen; van de laatste categorie
verscheen in 1681 eene Biss. continens analysin Epist. ad Galatas. Verklaringen van Leviticus, de Psalmen, het Hoogelied, Jesaja, Daniel, de
kleine Profeten, van de brieven aan de Romeinen, Hebreen en Colossensen, en Van de Openbaring, bleven alleen in handen Van 's mans leerlingen 2). OVer de leerstukken der dissenters, Joden, Roomschen en
Socinianen, hield hij private dispuutcollegien 3). Onder de uitgebreide
!) De grootste tegenstander van v. d. Waeijen en diens vriend en geestverwant
D. F. van Giffen, beide ten tlove zeer gezien, was Dr. Henr. Brinck, te Joure, in
bijzonderheden hierover leze men Diest Lorgion, De Herv. Kerk in Friesland, 166—
176; Upeij en Dermout, I I , aantt. 617, b.z.'339.
2
) Diebus Lunae & Marlis Leviticum explicabit, lovis autera & Vcneris diebus
loca, in N. T. en V. citata ita tractabit, ut juxta men tem S. S. ex V. T.probandum,
allata esse, demonstret. Praeter L. Comm. Jesaiam & Jeremiam privatim interpretaturus. Ordo Lect. 1 6 8 3 - 8 4 .
3
) In de Coll. E. bevinden zich in plano gedrukte Positiones oppositae Socinianis,
die althans 230 doorloopende theses bevatten, van welke telkens ongeveer 16 stuks
behandeld werden. Gelijkerwijs ging hij te werk met Positiones oppositae Judaeis,
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literatuur over Bekker's Betooverde wereld bekleedt Be Betooverde weereld
van Bálth. Beuker ondersogt en weederlegt, door J. van der Waeijen, Fran.
1693, eene bekende plaats. Vermelding verdienen voorts zijn Brie/, ter
wederlegginge van sekere brief by B. Pontiaen van Hattem, met een Voorr.
daer in eenige gedagten. noopens de so genaamde Hebreen, Fran. 1696; en
eene Biss. de Aóyui, adv. Joh. Clericum, Fran. 1698.
Zijne Verdiensten als redenaar kan men leeren kennen uit de rectorale oratien Be incremento eognitionis expectando tempore novissimo, Fran.
1686; Be semïlwrio sïlenüi, Fran. 1688; en Be numero septcnario, Fran.
1696 (ed. alt. 1699, met eene bestrijding van à Marck's gevoelen over
de zeven perioden des N. T., naar de Openb.); voorts uit de LyJc-PrediJcatie op het afsterven van Wilh. Anslaer, in 1695. Dat men hem als
kanselredenaar hoog waardeerde, mag worden afgeleid uit de trouwens
vruchtelooze moeite, om hem tot het aannemen Van het predikambt
te Franeker oVertehalen; Verder uit de Verhooging Van zijn tractement
als academieprediker tot /600 (30 Oct. 1686), „in consideratie Van de
grote diensten die bij sijn E. aan de Academie ende studerende jeught
onophoudelijck worden geimpendeert ende besteedt, besonderlijck met
het prediken Van Sondags avonts in de grote kerk tot Franeker, in de
Latijnsche Tael".
Aan zijne leerlingen gaf hij de regelen eener goede preekmethode in
de pen; zijn zoon liet die naderhand drukken, zoodat men van onzen
hoogleeraar een Methodus concionandi, Fran. 1704, ed. 2a 1718, bezit,
welke eene waardige plaats inneemt naast de werken over hetzelfde onderwerp van Wolzogen, Knibbe en van Till. Eene ware zelfvoldoening
zal de ijverige man gesmaakt hebben door steeds een grooten toeloop
van leerlingen te behouden. Hooren wij slechts zijn lijkredenaar
Schulting:
Non circumscribitur Frisiae, non Belgicae, non Germaniae finibus Waeyeni, non hujus Academiae,
gloria. Haec Brittanniam, haec Scotiam personat, haec in Asiam, in Indiam, in Americam pervasit,
haec non viciuos tantum Belgas, sed et Germanos, Hungaros, Transsilvanos, Borussos, Polonos ad iter per remotos adeo et vastos terrarum tractus, per maria, montes, silvas, per loca
non raro periculis et insidiis obnoxia buc ad dos studiorum causa suscipiendum invitat, inducit, instigat

Niet minder hoog stemde Andala den lol', welken hij onzen hoogleeraar toezwaaide:
Andivi ego ipsnm per plurus annos, audivi alios, audivi Theologos Ultrajectiuos, audivi
Lugduncnses, sed si spectem perspicuitatem, facilitatem, et soliditatem in docendo, si vim it
potcntiam, promtitudinem, et facundiam in dicendo, nullum ei parem audivi, nullibi Waeyenum

Pontifkiis, e t c , mede daarbij voorhanden. Hij schijnt telken jare, trouwens met
gewijzigde positiones, dergelijke disputen geleid te hebben.
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P. reperi. Non ille tautiun dicere et crudire, sed lingiia Mminare et tonaro valcbat; imo
tanta fuit in eo eloquii vis, ut in intimos etiam animorum recessus magnopenetraretimpetu.
Tanta vocis fuit naturalis, minimo affectata, cum stupenda majestate et gravitate conjuncta
gratia, tanta in dicendo et explicando dexteritas, in commovendis affcctibus tantum pondus,
tantus in fundendis precibus ardor, ut nemo eorum, qui ipsum in vigore animi et aetatis
flore tonantem audivcrunt, miratus unquam fuerit, tantum tamque stupcndum auditonim cujuscunque generis fuisse confluxum ex omnibus eircumjacentibus locis, tribus licet quatnorve
horis etiam dissitis, ut templa vel augustissima vix capcrent auditores; cum tarnen mascula
ipsius oratio euivis frequentissimo etiam Auditorio et templo augnstissimo, suffiieiens esset.
Ea tempestate, qua opportune in hanc Acadcmiam vocatus est, longe alia, minusquo speciosa et pulcra erat Academiae hujus facies, quam ea Mt, postquam ipso eam ornavit,auxit,
et celeberrimam reddidit ; brevi cnim temporis spatio admirandam cclebritatem consecuta est
haec Acadcmia tanto Viro tam stupendis dotibus praedito oriiata, Hujus fama omnes Europae
partes velocissime peryagata prinium impulsi magno numero hoc confluxerunt adolescentes,
juvencs, Yiri, etiam eximii, docti, eruditi, non tantum Helgae ex omnibus Belgii Foederati
Provinciis, sed et Germani, Borussi, Poloni, Hungari, Transylvani, et plurimi alii. Magnum
et plaeclarum est, partam cclebritatem tucri, conservare, et vindicare; majus est eam augere;
sed maximum summum, imo heroicum est, tantam celebritatem conciliare. Extraordinariae
dotes, stupenda dona, quae in auditoribus attentionem et admirationem excitare, imo stuporem iis incutcre possint, ad id requiruntur. Hae erant dotes Vencrandi Waeyeni P.l).

Wij zagen dus, dat de hoogleeraar zich bewogen heeft op het gebied van dogmatiek, exegese, apologie en homiletiek. Nog meer, in
den Hofkring speelde hij ook eene staatkundige rol. De verzoening tusschen Willem III en Prins Hendrik Casimir II was zijn bedrijf; de eerste
herstelde hem daarna, den 4 Junij 1685, dan ook geheel in zijne eer,
ten aanzien der afzetting te Middelburg. Met verwijzing naar de Negociations de M. Ie Comte d'Avaux en Hollancïe, depuis 1679—-1688 (ook ree
door Vriemoet aangehaald), noemt prof. Visscher hem „een der voornaamste intriganten en raddraaijers aan het Hof des Vrieschen Stadhouders" 2). 't Ligt buiten ons doel hiernaar een opzettelijk onderzoek
intestellen. Herinnerd zij alleen nog, dat, blijkens een schrijven van den
Stadhouder aan den Senaat, van 29 Nov. 1691, des hoogleeraars commissie van Geheimraad -uijt moveerende reedenen" is ingetrokken, en deze hoedanigheid mitsdien niet meer op de academische programma's mogt Vermeld worden3).
Ofschoon Van der Waeijen den 21 Maart 1689, in de plaats Van Gabbema, tot historieschrijver Van Friesland was benoemd, heeft hij voor
de ƒ600, daaraan verbonden, zich evenmin verdienstelijk gemaakt als
zoovele anderen, die dien titel hebben gevoerd.
i) R. Andala, Or. fan. in obitum ,1. v. d. Waeyen, F. 7—9.
-) Kronijk v. h. histor. gezelsch. Ie Utrecht, III, 121.
3
) Dossier, Brieven van Vorstelijke personen, no. 6.
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Terwijl hij te Spaarndam stond, werd Aletta van Hofland, Van eene
deftige Haarlemsche familie, zijne echtvriendin. Van de drie jongens,
die uit hun ruim vijfjarig huwelijk werden geboren, overleefde hem
alleen Jacobus, de grietman van Hemelumer-Oldephaert.
Te Middelburg sloot hij een tweeden echt met de schoone en zeer
Vermogende juffer Cornelia Veth. Een tijdgenoot teekende op, dat Ds.
Joh. Thilenus, die Vele familiebetrekkingen in Middelburg had en tot de
zoogenoemde prinsgezinde partij behoorde, ook naar hare hand wilde
dingen, toen van der Waeijen hem Voorkwam en den „vetten brok"
Voor den mond wegsnapte. Hieruit zou eene groote Verwijdering ontstaan en daarin de drijfveer te zoeken zijn, die Ds. Thilenus en de zijnen
leidde tot de vervolging, waaraan Van der Waeijen aldaar was blootgesteld.
Uit dit huwelijk dan werden acht kinderen geboren, onder welke
Johannes, die later ook hoogleeraar te Franeker werd. Nadat deze
huwelijksband den 26 Aug. 1696 door Cornelia's dood was ontbonden,
sloot onze hoogleeraar in Sept. 1697 een derden echt met Sara Corcellis
(de Courcelles?), de weduwe Van zijn vriend Anslaer. Kort was hunne
vreugde, want Van der Waeijen's werkzaam leven eindigde den 4 November 1701. Sara had hem geene kinderen geschonken.
Laten wij ten slotte met de woorden van Alb. Halier den indruk teruggeven, welken het leven en zijn Van onzen hoogleeraar heeft gemaakt op den Zwitser Dan. Muslin, die tegen het einde der 17e eeuw
te Franeker studeerde:
In Theologicis lehrte über sein Enchiridion theologiae Christianae, in
Propheticis über Psalm CVII, Jesaia LXIII—LXVI, und in Analyticis
über nonnullos S. Scripturae textus der damalige ungemein berühmte
Theologus, auch Friesische Hofrath und akademische und sonntägliche
Abendprediger, Herr Johannes van der Waeyen, von Amsterdam, der
sich durch eine auch fürnehme, sehr reiche Heurath, durch eine von
ihm selbst gebaute Behausung, stattliche Bedienung, meist aber durch
seine grosse auserlesene Bibliothek, ja durch nit minder Unglücks- als
Glücksfata, in grosses Ansehnen gesetzet habe".
Ant. Schultingii Oratio funehis in obitwtn Johannis van der Waeyen, Fran. 1702; Vriemoet, met Mss. aantt. van Burmania, 557—577; Add. 12, 1 3 ; IJpeij, System. Godgel.. II,
137, 138, 174-180; IJpeij en Dermout, II, 508—520; Glasius, IK, 5 7 0 - 5 7 6 ; J. Schotanus à Sterringa, Ejiicedium in pos manes Corn, Veth, conjugis dum viveret Joh. van der Waeyen,
Fran. 1696; Lessus fmieiris in pios manes viri clar. J. van der Waeyen, Fran. 1701; Baders,
133; Chr. Sepp, a. w. II, 297 en passim; De Navorscher, XI, 62; A, Halier, Einiges Hier

Dl. II.
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die academîsch-theologisckeii Beziehungen swischen Bern unä den. Niederl, Hochsclmlen in
XVII Jtthrhmderf, in de Studiën en Bijdragen van Moll en de Hoop Scheffer, D, III.

S e b a s t i a a n S c h e l k e n s . Vermits ook de juridische faculteit,
naar het S. B. van 1672, voortaan maar twee leden zoude tellen, was
voor van Glins († 1673) geen opvolger gekozen. Het vertrek van Danckelman bragt de benoeming van een hoogleeraar naast Huber eerst aan
de orde. Dr. A. M. Holtermann, hoogleeraar te Marburg, in het bijzonder aanbevolen boven Dr. Joh. Gesseler, prof. te Steinfurt, en Dr.
Joh. Beucker, advocaat te Leeuwarden, die mede op de voordragt
stonden, werd den 5 April 1676 benoemd. Na zijn bedanken viel den
21 Sept. dv. de keuze op Dr. Phil. Burcharclt, gewezen hoogleeraar te
Heidelberg, die evenmin tot de overkomst was genegen. Daarna werd
de voordragt aangevuld met Seb. Schelkens, wiens benoeming op ƒ1000
tractement den 10 Januarij 1678 plaats vond. Reeds den 19 Febr. dv.
deed deze zijne intreerede.
De nieuwe hoogleeraar was een zoon van Abr. Schelkens, Heer Van
Nieuwehaan, Oudhaan en Sneidheim, Resident onzer Algem. Staten te
Frankfort a/M., werwaarts de grootvader voor Alba's tyrannie uit ons
land was gevlugt. Zijne moeder Maria de Neufville was eveneens de
dochter van een Vlaamsch uitgewekene. Bij een diploma von 1598 was
de familie Schelkens door den Duitschen Keizer tot den adelstand verheven.
Frankfort had dus onzen Sebastiaan zien geboren worden, en wel den
21 Mei 1635. Van zijn zesde levensjaar af ontving hij, gevestigd ten
huize van een oom, den vorstelijken lijfarts Dr. Spina, te 's Hage, eene
wetenschappelijke opleiding, tot dat hij, 15 of 16 jaren oud, zijn academie-loopbaan aanving te Herborn, waar Cyr. Lentulus o. a. zijn leermeester was. Sedert den 23 Maart 1653 studeerde Schelkens een paar
jaren te Heidelberg, onder Chuno en Luneschloss; in 1655 vertrok hij
naar Bazel. Zijn intrek nemende bij Buxtorf, bleef hij hier drie jaren.
Men weet dat door hem in 1656, onder prof. Brandmyller, eene disputatie is gehouden de Soçietate. Geprezen als juris civilis et canonici,
tuin publici et feudalis, peritissimus, promoveerde hij ten jare 1658,
ouder Tesschius, tot licentiaat, na de furto gedisputeerd te hebben.
Vervolgens heeft hij veel gereisd in Italië, Duitschland, Frankrijk,
Engeland en Holland, om zich eindelijk in Spiers te vestigen. Maar
van daar keerde Schelkens spoedig naar ons land terug, waar hij vroeger
welligt reeds wederliefde had gevonden bij Maria van Cattenburgh, van
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's Hertogenbosch. In Oct. 1661 werd hun echt te Utrecht Voltrokken.
Hier te lande zagen vervolgens het licht: Sebastiani Schelkens, I. U. D.,
Juris lustinianœi Prima Fundamenta, Ejusdem de Suecessionib. áb intestato
sec. Novell. GXVIII tractatus, Oui accedunt Bern. Scotani I. C. Fundamenta juris; nunc primum juris & legum aïlegationïbus confirmata à Simone Leewio, I. C. L. B. 1663. De werkjes Van Schelkens en Schotanus zijn elk afzonderlijk ook van een titel voorzien. Schelkens schreef
dat boekske „in gratiam studiosorum juris", en uit het voorberigt van
Van Leeuwen, gedagteekend 22 Mei 1663, Verneemt men, dat Schelkens
te 's Hertogenbosch gevestigd was. De voorrede Van het werkje Van
Schotanus is gedagteekend 1 Sept. 1663. Den 14 Nov. daarna werd
Schelkens tot hoogleeraar in de regten te 's Hertogenbosch aangesteld.
Men mag dus aannemen, dat die arbeid hem voor deze betrekking heeft
aangewezen. Den 28 Oct. 1664 werd Schelkens aldaar ook met den
leerstoel in de Philos. moralis vereerd.
Zijne Maria ontviel hem in 1670, waarna hij een jaar later in Elisabeth Kyper weder eene zeer geprezene echtvriendin Vond. Zij was
eene dochter Van den beroemden medicus Alb. Kyper.
De oorlog noopte hem in 1672 met de zijnen naar den Haag te Vertrekken. Van 's mans werkzaamheid aldaar bleek ons niets anders,
dan de uitgave Van een Speculum juridicum Mstorico-polüicum, in 1677!).
Het Franeker professoraat riep hem dan in een uitgebreider werkkring
terug. Slechts één jaar was hij naast Huber werkzaam. Deze Vertrok
echter niet naar Leeuwarden om den raadsheerszetel intenemen, dan
na Schelkens, namens den Senaat, Van licentiaat tot I. U. D. te hebben
bevorderd (27 Febr. 1679). Geen schooner levensdoel kennende, dan op
Vele en Velerlei wijze de studiën der academiejeugd te bevorderen, was
Schelkens dan ook bij haar zeer gezien. Onder zijne leerlingen telt men
den grooten Bijnkershoek , die ten jare 1693 onder Schelkens eene Diss.
universl juris Jcudalis delineationem exhïbens verdedigde, en door onzen
hoogleeraar den 16 Mei 1694 tot I. U. D. is bevorderd.
Van het werkj e, dat Schelkens uitgaf, toen hij nog te 's Bosch was
gevestigd, verscheen in 1681 te Franeker eene tweede uitgave. In deze
Elementa jurisprudentiae Bomanae volgde hij de orde der Instituten. Zij
werden gevolgd door ParatUla Pandectarum, Fran. 1686. Beide handboeken verraden dus, dat hij destijds het Rom. regt onderwees. Meer
bepaald bleek ons uit den Ordo Led. van 1683; 84, dat hij in dat aca!) . . . exhibens explanatiouem prooemü & tituli primi Institutionum, in quq
praeter veteris Romani juris principia & solida fundamenta, moderni quoque Imperii
KomanoGermanici status, & quicquid in reliquis praecipuis regnis Europæis in viridi
sit observantia, solide et brevissime tractatur. Z. Huber, Or. fan. 53.
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demiejaar de Pandecten uitlegde en tevens zou houden Collegia Institutionum, Pandectarum, tam explicatoria, quam examinatoria & disputatoria; ut et Collegia Juris Feudalis & Canoniek In den avond
zijns levens begon hij nog de disputatien over de Instituten uittegeven, waarin de leerlingen zich privatim ten zijnen huize hadden
geoefend. Voltooid werd hare uitgave niet.
Onze hoogleeraar bezat ook een munt- en penningkabinet, dat in 1688
reeds 15000 stuks bevatte i).
Driemalen bekleedde Schelkens het rectoraat, ni. in 1682, 1687 en 1696.
Toen hij voor de eerste maal den scepter opvatte, begroette Dr. Mich.
Arnoldi hem met een gedrukt Latijnseh vers, waarin den hoogleeraar
dezelfde lof wordt toegebragt, dien Zach. Huber, zijn lijkredenaar, hem
niet onthield:
Te probitas morum, te gratae suada loquelae
Te gravitas vultus, qnanta 2îBcxç£!

probaat.

Consilio instructum pectus, mens juris & aequi
Ârbitrio, pariter, saepe probata, doeet.

Na gedurende zijn 22-jarig verblijf te Franeker bijna aanhoudend met
rheumatische ongesteldheden te hebben geworsteld, overleed Schelkens
den 15 Mei 1700. Zoowel uit zijn eerste als zijn tweede huwelijk waren
hem negen kinderen geboren, van welke, tijdens zijn overlijden, nog in
leven waren eene dochter van het eerste negental, van de overigen een
zoon en eene dochter, met de moeder 2).
Zach. Huber, Oat. habita in exeguiis viri noHlis et clariss. Seiasf. Schelkens, Fran. 1700;
Vriemoet, 577—582, add. 13 ; Paquot, I, 640 ; Dr. C. R. Hermans, Gesch. der lllustre en
Latyxsche scholen te 's Ilertogenlosch (Bijdr. tot de kennis en den Moei der Nederl. Gymnasien voor 1851, Hz. 09); Mich. Arnoldi, N. F. Ilonori —• D. Sebast. Schelkens —Iteeturam anmiam capessentis, Fran 1682.

J o h a n n e s S c h o t a n u s à S t e r r i n g a . Ten jare 1672 wilde men
de professoren in de philosophie ook tot één gaan beperken. Van daar,
dat voor Steindam († 1672) geen hoogleeraar, in 1675 nogthans een
Lector, is benoemd. Toen de gemoederen wat geruster en de staat der
kas gunstiger waren geworden, week men, gelijk wij reeds opmerkten,
spoedig van de beperkende resolutie af. Zoo werden dan ook ter voorziening in den tweeden philosophischen leerstoel den 10 Januarij 1678
!) G. P. Hönn, Iter Jnridicum. Wittcb. 1688, p. 11.
) Elisabeth Kyper hertrouwde eerst met Julianus van Luine, schepen te 's Herfogenbosch, daarna met Ds. van Werkhoven, pred. te Breskens, later te Yzendijke.
2
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voorgedragen Wilh. Willielmius, hoogleeraar in de wijsbegeerte en oiuleregent van het Staten-Collegie te Leiden, Joh. Schotanus , rector der
Latijnsche scholen, en Arnoldus Kaldenbach , Philos. praelector, te Franeker. De eerste was een peripateticus ! ) , de derde , als leerling van
Steindam, waarschijnlijk eveneens; de tweede een Cartesiaan. Schotanus zag zich nog dienzelfden dag benoemd op ƒ 750 tractement, benevens de Vaste vergoeding voor vroegere immuniteiten.
Deze zoon van prof. Chr. Schotanus was den 30 April 1659 te Franeker
aan de academie gekomen. Naast de letteren en de philosophie beoefende hij ook de theologie. In de letteren maakte hij onder Huber,
die toen nog Prof. Eloq. was, uitstekende Vorderingen. Treft men al
een Latijnsch Vers Van hem aan op het tweede huwelijk Van zijn oom
Henr. Schotanus met Helena van Löninga, in 1663 2 ), weldra zou hij
den lof zijner leermeesters oogsten voor een welgeslaagden lijkzang.
Bij de wijsgeerige studiën gevoelde hij zich meer door de Vrijere rigting Van Greidanus aangetrokken, dan door het scholasticismus Van Verhel.
Bewijzen hiervoor zijn neergelegd in Exereitationes philosophicae, argumenti Logici praecipue et Metaphysici, auctore et respondente Jo. Schotano,
Fran. 1664, en in de Diss. philos. comprehendens aliquot theses ex variis
philosopMae partibus selectas3), den 6 Oct. 1664 pro gradu door hem Verdedigd en waarop den 21 Nov. zijne bevordering tot L. A. M., promotore Greidano, volgde.
Nadat Huber den 19 Nov. 1664 de Oratio funébris op den Stadhouder
Willem Frederik had gehouden, beklom Schotanus den 23 Dec. dv. het
spreekgestoelte in de academiekerk tot de voordragt der Manes Nassavii, sive carmen funebre in tristem & inopinatum oUtum — D. Gidl.
Frederici, Principis Nassavii, etc., een, zijn leeftijd in aanmerking genomen , welgeslaagden lijkzang van acht bladz. in folio, in 1665 van de
pers gekomen en ingeleid door Huber. Getuigde deze, dat de jeugdige
dichter voor dé toekomst veel beloofde, de R. M. Terentius bragt namens den Senaat hulde aan de gaven, door de natuur en de godin der
wetenschappen hem geschonken. Aan het bekende ongeval, dat Johan
Maurits van Nassau den 25 Dec. dv. trof, wijdde Schotanus zijn Mauritius ANAâTOMENOU, een danklied van vier blz. in folio, achter de
Manes Nassavii gedrukt. Later, wanneer bleek ons niet, deed onze
begaafde letterkundige het proponentsexamen.
i) Willielmius was den 13 Nov. 1677 reeds overleden! Siegenbeek. II, T. en
B. 152.
-) Ia de Talassîones seu Gratulationes ende Eerijedichten, bij die gelegenheid
gedrukt.
3) Een exempl. dezer Diss. is te vinden in de Coll. v. Dr. no, 25.
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Tijdens den dood zijns Vaders in 1671 bekleedde hij reeds het rectoraat der Lat. scholen te Franeker. Smaakte hij in deze betrekking ruimschoots zelfvoldoening J ) , de eer mede aanbevolen te worden tot hoogleeraar in het Hebreeuwsch in de plaats Van Terentius pleit Voor zijne
veelzijdige kunde.
Den 18 Febr. 1678 is hij als Philos. Prof. der academie binnengeleid.
Zijne inaug. oratie handelde Be defectu philosopMae gentilium, praesertim
Peripateticorum , Stoicorum, Pythagoraeorum et Epicuraeorum, Fran. 1678.
Aan de beoefening der wijsbegeerte in cartesiaansche rigting en aan
de Latijnsche dichtkunst wijdde hij zijn leVen, blijkens de talrijke Voortbrengselen Van 's mans Vernuft. Zoo sprak hij bij de aanvaarding Van
het rectoraat in 1684 De veritate et ortliodoxia philosopMae novae prae
caeteris pMlosophantium sectis, Fran. 1684; bij de overdragt behandelde
hij de Vraag Quaenam philosopMa firmissimis nitatur exemplis ? Fran. 1685.
Voorts schreef' hij Exegesis in primam et secundam Meditationem B. Cartesii; ut et quaestiones methaphysicae, in quïbus methodus Gartesii asseritur,
Fran. 1687 (ed. 2a Amst. 1702); Exercitationes Academicae ad primam
genesin rerum, Fran. 1687 ; Analysis exegetica in sex meditationes Ben.
Gartesii, Fran. 1688; Exetasis censurae, qua P. B. Iluetius phüosophiam
Gartcsianam inique vexavit, Fran. 1691; Physica coelestiset terrestris, Fran.
1700. De Ordo Lect. 1683/84 vermeldt Van zijne collegien: Prioribus
hebdomadum biduis primam Phüosophiam exegesi dilucidare perget:
posterioribus autem rariora Naturae éffecta & phaenomena, juxta Methodum Phycices specialis digesta, rationibus illustrabit.
Peerlkamp kende uit Vriemoet zijne dichtwerken slechts bij name en kon
dus in geene beoordeeling daarvan treden. Wij waren gelukkiger, en kregen er nog meer in handen, dan Vriemoet vermeldt; nl. Frisia triumpJians, seu gratúlatorhim ad — Henr. Casimirum — Parentis Guïl. Frederici — munera et lionores — hereditaria successione capessentem, Fran.
1679, een zang van 13 blz. fol.; Garmen votivum in auspicatissimos —
honores — Hesseli Tegelin de Claerbergen, ad toparchiae Utingeranae praeturam et concessum — Ordinum Frisiae novemvirorum delecti, Leov. 1683;
i) Den 30 Jan. 1697 schreef hij nog in de opdragt van het natenoemen Encomium maris: Longius quam viginti annorum spatium est elapsum, à quo ex vestra,
Nobiles & Potentes Iilustrium & Praepotentium Frisiae Ordinum D. D. Deputati Novem-viri, autoritate, in informanda studiosa juventute, Graecae linguae ciipida, occupatus f i, eamque in soluta ac ligata pariter Oratione erudii, modo in Novi Foederis
libris, & in Isocrate, Aeliano, Luciano, modo in llesiodo, llomero aliisque illos ad
accuratam diclae linguae cognitionem institutione mea manuducens; quod quanto cum
fructu et utilitate Reip. Literariae a me lactum sit, testari possunt non pauci adhuc
superstites viri eruditi, qui in Patria nostra & extra eaui variis Ecclesiis & Rebus
publicis cum lande inserviunt.
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Panegyrkum in expeditionem Britannkam, auspke Deo virtute et prudentia
invkti Arausionis principis •— susceptam et — peractam ut et collationem
diadematis omniumque insignium regálium, quïbus in seren. rege Vilhehno
Araus. et — regina Maria Shiarta trium regnonim — imperium — III
Md. April, confirmaüim est, dictum in delubro Acad. Fris. Fran. 1689, 50
pag. fol.; Votum pacis, coram auditorum panegyri ad Deum T. 0. M. in
delubro Acad. Fris. effusum cum recturae munus deponeret. Fran. 1694,
29 pag.; Paraphrasis poëtica primae philosophiae , quam Metaphyskam appellant , Fran. 1694; Belgium exultans ob detectas et dissipatas provida dicini numinis cura insidias •—• Guilielmo III, dolosissime struetas. Fran.
1696 ; Epicedium in pios manes Gom. Vetli, conjugis Johannis v. d. Waeyen.
Fran. 1696. Nu Peerlkamp hiermede in gebreke moest blijven, wachten deze dichtwerken nog altoos op de critische beoordeeling van een
deskundige.
Den 28 Aug. 1695 bevorderde hij Chr. Cole tot L. A. M. et Philos. Dr., op eene Disput, de motu, distantia et magnitudine planetarum.
Zijn laatste pennevrucht, voor zoo Ver ons bekend, was de Oratio
Graeco-Latina : Encomium maris sive de universa aauae natura. Fran. 1697 !).
Schotanus huwde in Nov. 1672 met Knier Wijbes, van Weisrijp; in
Dec. 1694 met Imke Tjerks Bosma. Uit beide huwelijken werden kinderen geboren. Hij overleed 5 Mei 1699.
Vriemoet, met Mss. aantt. van Burmania, 583—586, Add. 13; Paquot, I, 577, 578. De
Orctt. fimebris, door Fullenius gehouden, is niet uitgegeven.

G e r a r d u s N o o d t . Uit Phil. Burchardt, hoogschout te Hanau,
prof. Joh. Tesmarus , te Marburg, en prof. Noodt, te Nijmegen, het
drietal door Curatoren aanbevolen in de plaats van Huber, werd den
15 Mei 1679 de laatste benoemd. Hij was een Nijmegenaar, den 4
Sept. 1647 geboren uit het huwelijk van Petrus Noodt, gemeensman
aldaar, en Gijsberta Biesman. Na de triviale scholen, bezocht hij in
1663 de kwartierschool te zijner woonplaats. Twee jaren werden aanvankelijk door hem gewijd aan de humaniora, welke Jac. Schulting onderwees, en aan de philosophie en wiskunde, waarin Theod. Granen
zijn leermeester was. Ware het niet, dat een Vaderlijke vriend hem
zulks had ontraden, dan zou hij met die studiën zijn voortgegaan.
i) liet bevat den griekschen tekst van Greg. Cyprii Encomium maris, door Bonav. Vulcanius te Leiden in 1591 met Aristoteles" de mundo uitgegeven. IndeDedic.
zegt Schotanus, dat er, zoo ver hij wist, geene Lat. vertaling van'bestond. Paquot
wijst op de Griekseh-Latijnsche uitgave te Parijs in 1597 verschenen, die aan S. dus
onbekend bleef.
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Zoo besloot Noodt dan om zich op de regtswetenschap toeteleggen,
onder leiding van prof. P. de Greve. Drie jaren was hij diens leerling
op de collegien over de Instituten en Pandecten; middelerwijl disputeerde hij de transactionïbus en de adqiúrenda et retinenda et amittenda
possessione, welke laatste disputatie Van zijne eigene hand was. Tegen
de opening der lessen na ds groote Vacantie vertrok hij naar Leiden,
om alle juridische professoren en ook Joh. Fred. GronoVius te hooren.
Omstreeks Paschen in 1669 te Utrecht gekomen, zat Noodt dáár aandachtig in de gehoorzalen Van de juristen Cypr. Regn. ab Oosterga,
Ant. Matthaeus III en Van de Poll. GraeVius' lessen in de humaniora
werden ook getrouw door hem bijgewoond. Den 7 Junij 1669 liet hij
zich te Franeker inschrijven, om twee dagen later aldaar de laurea
doctoralis, bij afwezen Van Huber, uit handen van prof. àGlins te ontvangen1). OVer de academiesteden Groningen, Harderwijk en Deventer
keerde onze I. U. D. naar de ouderlijke woning terug.
Spoedig, nl. den 25 Dec. 1671, werd hem te Nijmegen een leerstoel
in het R. R., naast dien Van de GreVe, aangeboden. Noodt was toen
nog maar 24 jaren oud. Met het Probabiliwm juris lïber primus, L. B.
1674, begon hij naam te maken; daarbij leerden verscheidene gezanten persoonlijk tijdens den Nijmeegschen Vredehandel zijn onderwijs en
zijne kunde waardeeren. Werner Wilhelm von Blaespiel, de ambassadeur van Brandenburg en regeerings-president in Kleefsland, bood hem
te vergeefs in 1677 een katheder aan te Duisburg. Ten volgenden
jare was onze gezant Hier. van Beverningk onder het gehoor, toen
Noodt de lijkrede op de Greve hield2). Deze had ook de ProbaUlia
met eene zoo groote belangstelling gelezen, dat hij met den schrijver
kennis ging maken en hem sterk aanspoorde om dien arbeid voorttezetten. Het derde en het vierde boek Verschenen dan ook in 1679.
Niet alleen waren het de twee genoemde diplomaten, die den jeugdigen geleerde hadden leeren kennen in diens scherpzinnig en zelfstandig
oordeel, ook aan Willem van Haren was onze Noodt dáár niet onopgemerkt gebleven. Door den invloed van dezen beroemden Fries, die
in Mei 1679 Curator van de Friesche hoogeschool was geworden, werd
Noodt de waardige opvolger van Huber. In tegenwoordigheid van Prins
!) Volgens de Aota Senatus verdedigde hij eene Disput, inaug. Haar onderwerp
vinden wij noch dáár noch elders vermeld.
2
) Jugler zegt, dat deze Oral. funebris niet ter perse ging. Onder Noodts Opera
omnia komt zij dan ook niet voor. En toch vermeldt het Register van Acad. Dissert. en Oralien, betr. de gesch. des Vadtri. haar, als in 1678 te Nijmegen gedrukt.
Aan de juistheid dezer opgave zouden wij niet twijfelen, wanneer in het Register
niet meer onuitgegevene orationcs fanebres als uitgegeven voorkwamen.
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Hendrik Casimir aanvaardde hij het professoraat te Franeker den 6
Oct. 1679 met eene Oratio de civiliprudentia, waarin liet nut en de noodzakelijkheid werden aangewezen, om het R. R. niet als de eenigebron
van regten te beschouwen, maar ook aan het natuur- en volkenregt eene
plaats te geven onder de fontes van het burgerlijk regt. Volgens Barbeyrac, zou Noodt aan al de academiën, waar hij leeraarde, dus ook
te Franeker , naast de Instituten en Pandecten x ), ook het Jus Mli
ao pacis van Grotius behandeld hebben. Naauwelijks kon men zich over
zijn bezit verheugen, toen dit in 1680 al door de Utrechtsche hoogeschool werd betwist. Tevens werd Witsius derwaarts beroepen. Haastten
de Curatoren zich al om met Ged. Staten in overleg te treden hoe
beide het best zouden zijn te behouden, weldra vernamen zij, dat Noodt
had bedankt, „sonder iets positivelyck te hebben gepraetendeert van
tractement, maar sulx alleenlyck overgelaten aen het goedvinden ende
liberaliteyt" der overheid. Zeer ingenomen met de belangelooze houding des hoogleeraars, verhoogde men zijn tractement dadelijk van
/1000 tot ƒ 1400.
Ondervond zijn wetenschappelijke arbeid destijds eene ernstige bestrijding in Wächtler's iVotae ad Gerardi Noodt Probabilium juris lïbros tres,
Witteb. 1681, waarop de hoogleeraar aanvankelijk het stilzwijgen bewaarde , te Franeker had hij zich over een gewenschten bijval te verheugen. Aan prof. Braunius te Groningen schreef hij immers den 18
Oct. 1682: ,,Van onse Academie kan ick niets seggen, als dat wy tegenwoordig in deselve eenen considerabelen toeloop hebben van brave
en fatsoenelyke studenten, so wel in Jure als Theologia, en voorts,
dat ik het geluck hebbe van in het getal van Auditores so Publici als
privatim niet misgedeeld te zijn, immers dat myne collegien in geenen
deele vermindert zyn" 2).
Het gevaar van Noodt te moeten missen dreigde in 1683 op nieuw,
toen hij op /1700 weder te Utrecht was beroepen. Na even belangeloos als vroeger bedankt te hebben, ondervond hij bij vernieuwing hooge
waardeering, door eene tractementsverhooging tot ƒ 1650, buiten de vaste
vergoeding van ƒ 150 voor immutiteiten. De wensen , uitgedrukt in een
vleijend schrijven van Ged. Staten, dat de academie Van zijne talenten
nog „veel luister ende onse ingesetenen veel voordeel mogen erlangen",
(G. B. 23 Febr. 1683) bleef echter onvervuld. Den 13 Oct. dv. bragt
i) Pro re nata, Institutiones Juris aut Pandectas interpretabitur. Ordo Lectiomm, 1683/84.
-) G. van Hasselt's Geld. Maandiverk, Arnh. 1807, I, 351. Schotanus noemde
hem een fulgidum Jurisprudentiae et Antiquitatis Lumen. Orat. fun. in Abr. Gulichii ezequüs, Fran. 1680. 42.
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Noodt namelijk in persoon aan hen het berigt, ten derden male, en nu
op zulke voordeelige voorwaarden aan de Stichtsche hoogeschool beroepen te zijn, dat hij niet had mogen bedanken. Geene poging om hem
terugtehouden baatte meer; alleen zou hij, overeenkomstig hun laatste
Verlangen, den winter te Franeker oVerblijven (G. B. 13 Gct. 1683). In
Januarij 1694nam hij dan afscheid, om den 12 Febr. den Utrechtschen
katheder te beklimmen. Bij de aanvaarding sprak hij De caussis corruptae jurisprudentiae, Ultraj. 1684. Twee jaren later, terwijl hij pas te
's Hage in clen echt was getreden met Sara Maria van der Marck van
Leur, moest Utrecht hem weder afstaan aan Leiden, werwaarts zijne
kennismaking met Beverningk, die toen Curator was, hem den weg had
bereid.
Met een steeds toenemenden roem was Noodt dáár sedert den 16
Sept. 1686, den dag zijner inauguratie , werkzaam. Verscheidene doorwrochte geschriften droegen zijn naam door de geleerde wereld. Van de
Probabilia juris zag eene verbeterde uitgave in 1691 het licht, waarvan
nu ook een vierde Boek, benevens De jurisdictione et imperio lïbri duo,
en Ad Legem Aguiliam lïber singularis waren toegevoegd. Ter loops beantwoordde hij nu eerst, en nog wel zonder diens naam te noemen, zijn
bestrijder Wächtler.
Verder schreef hij De foenore et usuris lïbri tres, L. B. 1698; Orat.de
jure summi imperii et lege regia, L. B. 1699 (door hem als aftredend
rector gehouden); Julius Paidus, sive de partus expositione et nece apud
veteres liber singularis, L. B. 1700 (ed. 2a 1710 ' ) ; Diocletianus et Æaximianus, s. de transactione et paetione criminum liber singularis, L.B. 1704;
Orat. de religione ab imperio, jure gentium, libera (eveneens bij de nederlegging van het rectoraat uitgesproken) L. B. 1706; Observationum lïbri
duo, L. B. 1706; De forma emendandi doli malt in contrahendis negotüs
admissi apud veteres, lïber , L. B. 1709. De opgenoemde werken, de academische disputen uitgezonderd, gaf hij in 1713 te zamen uit als zijne
Opera omnia, cum ante edita, turn adhuc inedita. Voor het eerst Verschenen daarbij De usufructu libri II, en De pact is et transactionîbus ad
!) Noodt stond hierin het gevoelen voor, dat het zelfs nog onder Constantijn de
Groote geoorloofd was kinderen te vondeling te leggen, en dut zulks eerst in 374
werd verboden. Biinkershoek bestreed hem ten jare 1719, in de Opuscula varii argumenti, van oordeel, dat zulk verbod althans reeds onder Antoninus Pius was uitgevaardigd. Noodt drong zijne meening nader aan in eene Amica re.iponsio. L. 13.1722,
en overschreed daarbij de grenzen der gematigdheid. In Curae secundae ad V. Cl.
Noodt gaf Bijnkershoek eene niet minder scherpe, weerlegging. Een kort en duidelijk
verslag van dezen wetenschappelijken pennestrijd tusschen twee groote mannen, die
elkander overigens hoogachtten, geeft o. a. 0. W. Star Numan in Com. van Bijnkershoek, zijn leven en zijne geschriften, Leid. 1869, 207 sqq.
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Ediotum praetoris lïber singularis. In den avond zijns levens legde hij
nog den Commentarius in Digesta ter perse. Het eerste deel verscheen
ten jare 1716; de tweede uitgave zijner Opera (L. B. 1724, 2 toni.)
bevat ze ook, voortgezet tot L. XXVIII. Om zijn hoogen leeftijd zag
hij van de Voltooijing af. Na reeds ten jare 1699 weduwnaar te zijn
geworden, ontsliep de geleerde man dan ook den 13 Aug. 1725.
Dat de erfgenamen (hij had slechts ééne dochter, die gehuwd was met
den Amsterdam schen advocaat Joh. Ham Van den Ende) iets van zijne
inedita zouden uitgeven, heeft hij volstrekt niet gewild. Van den commentaar over de Pandecten gaf een Duitsch geleerde het vleijend oordeel : cui non aliud fere vitium inest, nisi quod vltra librum XXVII
non progreditur i). Meer dan eene eeuw na des schrijvers dood, nl. in
1842, verschenen nog te Heerenveen Gerardi Noodt, Mi et Anteoessoris, Schoîae in digestorum Ubros XXVIII— L, edid. H. U. Huguenin, I. U.
I). Aan dit Vervolg ligt het dictaat van Noodt ten grondslag, waarvan
aischiften niet zoo zelden voorkomen. Men houde dus in 't oog, dat
't geen Mr. Huguenin uitgaf, niet door Noodt voor de pers was gereed
gemaakt. — Verder uitteweiden over des hoogleeraars geschriften, die
onder ieders bereik zijn, mag overbodig geacht worden, te eer, nadat
meer dan één zijner biografen aan een uitgebreid bibliograpMsch oVerzigt
eene waardeering van hunnen inhoud toevoegde. Moge Noodt niet ten onregte beschuldigd zijn van soms met eens anders veeren te hebben gepronkt , daarenboven vermetel in zijne beweringen, gewaagd in zijne gissingen te zijn geweest, — dat hij een geleerd en scherpzinnig regtsgeleerde was, bleef algemeen erkend 2).
Tegenover de Duitsche school of de methodus JBachoviana, die zich
voornamelijk beijverde om het R. R. uitteleggen »ex jure novo, en de
verscheidene casus daarin Voorkomende met exempelen te illustreren,
de controVersiae juris antiqui in het breede te Verklaaren" — zooals de
faculteit te Groningen dit ergens3) uitdrukte, stond de methodus Noodtiana
de beoefening der jurisprudentia elegantior, „met bijvoeging namelijk
der Critice en verklaringe der notabelste en duistere wetten , en der
successus juris."
Als volgeling dus van de Fransche humanistische school, door Cujacius gesticht, Verwierf Noodt een blijvenden roem. Post Cujacium —
het zijn de woorden van Mr. Huguenin — enirn nemo tam prope accessit
ad Romanorum jurisconsultorum praestantiam , eorumque ingenio magis
i) C. F. Hommelü Litteratura juris, Lps. 1799, p. 69.
-) Vgl. Mr. Goudsmit, Pandecten-Systeem, Leid. 1866, I,7(aant. 4), 11 (aant. 4).
•') Zie Jonckbloet, Gedenkboek, 289.
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fuit inibutus. Qui ut ad verissimam eorum interpretationem attulit singularem judicii subtilitatem, ingentem eruditionem, exquisitam elegantiam, ita in interpretandis, quae Digestis continentur, Romanorum jurisconsultorum fragmentis, et in exponenda eorum de quovis juris loco
doctrina palman facile tulit.
Mendis enim pulcerrime purgavit, et clarissimo historiae literarumet
jurisprudentiae lumine illustravit illa Veterum jurisconsultorum monumenta. Jura retulit Vere Roinana, non recentiorum inventis mutata aut
contaminata, neque inopportuna horum comparatione obscurata. Purissimo praeterea et mascula praesertim usus est scribencli genere.
J. Barbeyrac, Eloge de Gerh. Noodt, in Recueit de discours sur diverses inatières, .Amst
1731 ; in 't Latijn ook voor Noodt's Opera omnia, uitg, van 1735 en 1760; Niceron, XVI,
303-320, Duitsehe uitgave, XII, 2 6 7 - 2 8 0 ; Vriemoet, 5 8 7 - 5 9 6 ; Paquot, I, 4 6 - 4 8 ; C,
Burman, 249—253; Jugler, II, 365 — 383; T. L. Roukens, Orai. seholastica in laudem Ger.
Noodt, Noviom. 1767; II. J. Arntzenius, Orat. de optima juris Roniani autecessoris forma
in Ger. Noodtio speetata, Traj. Bat. 1788.

A b r a h a m G u l i c h i u s . Een jaar na het optreden Van Joh.
Schotanus hebben de Curatoren „met diverse redenen gedemonstreert
ende insonderheijt, dat vermits de groote ende veelvoudige indispositie
ende impotentheit van de Professor Schotanus" nog een derde hoogleeraar in de philosophie diende aangesteld te worden. Daartoe droegen
zij Voor: Abr. Gulichius, Joh. Bertling en Wolf. Senguerd, hoogleeraren
in dat vak te Hamm, Groningen en Leiden. De Gedeputeerden lieten
zich eerst door de Staten magtigen tot het doen eener benoeming, en
kozen daarna, wegens de bovenvermelde en andere „praegnante" redenen (de schorsing van Wubbena), den eerste op een tractement van
ƒ6001).

Van den levensloop des nieuwen hoogleeraars is geboekt, dat hij in
1642 2) geboren en een der twintig kinderen was van Nicolaas Gulichius,
officier bij de ruiterij, en Anna Ravesteijn. Opgeleid aan de apostolische
school te Nijmegen, terwijl P. Werichius rector was, kwam hij op zijn
vijftiende levensjaar, dus omstreeks 1657, aan de kwartierschoolaldaar,
waar hij in de humaniora Joh. Schulting, in de philosophie C. Wittichius, een Cartesiaan, tot leermeesters had. De beoefening der wiskunde werd daarbij door hem niet verwaarloosd. Te Leiden zette hij
i) G. JR. 9 April, 16 Mei, 83 Mij 1679; S. R. 5 Junij 1679.
2
) Schotanus zeide 12 Jan. 1680, dat Gulichius nagenoeg 38 jaren geleden was
geboren; Blancardus noemt 1642 zijn geboortejaar.
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sedert 23 Januarij 1663 zijne studiën voort, en Volgde in de philosophie
den hoogleeraar de Raey, ook een Cartesiaan. Onder de leiding van
Heidanus en Coccejus legde hij zich echter Vooral op de theologie toe,
zonder zich te haasten J)
Welke Verwachting van hem werd gekoesterd, bewees zijne spoedige
benoeming tot buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid te Nijmegen , den 27 Januarij 1667. Als zoodanig trad hij op, sprekende De
vero ac perpetua omnis Prophetiae óbiecto 2). „Als een echt geesteskind van
Coccejus — het zijn woorden van Sepp — was Voor hem niet alleen
de Schrift, maar ook hare Verklaring het middel om opgebouwd te
worden in het geloof. Aan deze beginselen bleef hij getrouw; de profetische theologie van heeler harte toegedaan, zonder, althans naar zijne
schriften beoordeeld, even sterk voorstander der foederaal-theologie
geworden te zijn". Nog Vóór het einde Van dat jaar Viel hem de benoeming te beurt tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte en welsprekendheid te Hamm, alsmede tot Theol. Prof. extr. aldaar. Onze
Coccejaansche godgeleerde schreef daar eene Theologia prophetica de rebus
V. T. — Ace. necessaria Praef. in eaque Hermeneutica sacra bipartita, artis
praeceptiones de ratione interpretandi, turn S. Scripturam universé, turn
speciatim Prophetias summatim explicans, T. I. Amst. 1675 (ed. 2a 1690);
Voor het tweede deel verzamelde en Verwerkte hij Vele bouwstoffen; de Voltooijing mogt hem trouwens niet ten deel Vallen. Evenmin zag zijn Epitomc
grammaticae Hebraicae, Ghaldaicae et Syriacae, — Volgens Schotanus —
dilicudum laboris in linguis orientalibus specimen — het licht. Die
Theologia prophetica is, Volgens Sepp, „een referaat, beter misschien
gezegd, een compilatie Van alles, wat Coccejus in druk en handschrift
ter verklaring van den profetischen inhoud des O. V. heeft gegeven".
Op Cartesiaansch-philosophisch gebied bestaan van hem eenige Disputationes, o. a. de communi notitia; de substantia; de accidente; imo et in
philosophorum omnium Phoenicis, Cartesii inquam, PhUosophiae principia, Meteora, Bioptricen, Lïbros de passionibus animae et de Homine perspicuas notas meditatus est — zegt zijn lijkredenaar. Behalve van deze
inedita spreekt Schotanus ook van scholia op LiVius, Tacitus, Suetonius en Plautus. Een blik op die uitgegeVene en onuitgegeVene geschriften geeft ons dus een denkbeeld Van zijne werkzaamheid in de
drie Vakken, welke hij te Hamm moest onderwijzen.
Na twaalf jaren aldaar met Vrucht te hebben gearbeid, aanvaardde
i) Talibus ille tantisque viris, salubri consilio per octennium se formandum permisit. Blancardus.
2
) Opgenomen in zijne Theologia Prophetica, T. II,
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hij den 6 Oct. 1679 het professoraat te Franeker met eene Orat. de admiranda hominîs natura (Fran. 1679), „toto Lyceo mirante".
Zoowel in de voordragt van Curatoren als in het besluit, waarbij Gedep. Staten hem benoemden, wordt Gulichius Theol. Boet. genoemd.
Schotanus gaf hem op den titel der Oratio funebris alleen de hoedanigheid van PMlos. Bod. In de lijkoratie wordt nogthans van zijne promotien niet gewaagd, evenmin in het Programma funebre, door Blancardus. Bestaat er dus twijfel of hij den graad van Theol. Doet. wel
bezat, zeker is dus, dat hij L. A. M. is geweest. Daarentegen schijnt
het ons twijfelachtig, wat Vriemoet wil, dat hij den laatstgenoemden
graad van den Senaat te Franeker, ten dage van zijn optreden, heeft
verworven. De Acta vermelden dit ten minste niet.
Tegen den overgang naar ons klimaat was des hoogleeraars zwak
gestel niet gewapend. Geen enkel publiek collegie, alleen eenige private voorlezingen, zijn door hem gegeven. Reeds den 31 Dec. na zijne
intrede gaf hij den geest.
Bij Geertruid Japin, van Amsterdam, met wie hij, tijdens zijn verblijf te Hamm , was gehuwd, liet hij een zesjarig zoontje en een tweejarig dochtertje na. Lang na zijn dood, in 1664, gaf de Amsterdamsche Rector Joh. Theod. Schalbruch het tweede deel der Theólogia
propMica uit, bevattende 't geen Gulichius daarvoor in gereedheid had
gebragt, alsmede eenige van diens onuitgegevene oratien. Tenzelfden
jare verscheen ook nog, door de zorg van Roè'11, des hoogleeraars Librorum propheticorum V. et N. T. compendium et analysis. Achter den M
tJiodus concionandi van S'al. van Til ontmoet men een Specimen supplementi in A. G-ulicMi theologiam propheticam, door dien hoogleeraar aan
de studenten in de pen gegeven. Wel bewijzen dus, dat de arbeid van
Gulichius zeer hoog werd geschat.
Joh. Schotani à Sterringa Oratio fimebris in Abr. Gulichii, Phüos. Boctoris ei Professoris,
exequiis, Fran. 1680, waarbij het Prot/r. funebre door Blancardus herdrukt is,- Vriemoet,
597-001 ; Glasius, I, 590, 9 1 ; Chr. Sepp a. w„ II, 146, 303 volg.

T o b i a s A n d r e a e , hoogleeraar in de geneeskunde te Frankfort
a/O., Switserius Prins, Philos. et Graecae linguae Prof., toen predikant
te Hamm, en Jacobus Oldenburgh i), predikant te Witmarsum, vormden
i) Ook Oidenborg genaamd. Hij was 18 Dec. 1G53 te Harlingen geboren, en L.
A. M., pred. te Witmarsum in 1674, te Blija c. a. 1683, te Emden 'in 1684 en te
Dordrecht in 1688. Vgl. over hein en zijne geschriften Meiners, üostvr. Kerltel, geseh.
II, 521; Reershemius, Ostfriesl. Prediger-Denkmal, iO, M,
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het drietal , waaruit den 17 Julij 1680 de eerste tot Gulichius' opvolger
benoemd werd.
Zijn vader Wilhelm Andreae, apotheker te Bremen, was een broeder
van den Groninger hoogleeraar Tobias Andreae. Onze Tobias, dien men
dus niet met zijn oom moet Verwarren, zag den 11 Aug. 1G33 het levenslicht te Bremen; hij studeerde te Herborn, Duisburg, Groningen en
Leiden, zich op meer dan ééne wetenschap toeleggende. In het Groninger album ontmoet men hem den 3 Sept. 1655 als Theol. stud.;
nogthans promoveerde Andreae den 1 Sept. 1659 te Duisburg in de
philosophie, na verdediging eener Disput, de Phoenomenis et natura cometarum; den 25 Sept. dv. in de geneeskunde op eene Disput, explicans
casum epilepticum.
Hier te lande schijnt hij anatomische sectien van Louis de Bils bijgewoond
te hebben, althans is hij met diens Vermeende ontdekkingen in het praepareren en balsemen Van lijken, het ontleden van dieren zonder bloedstorting, en dergelijke, bekend geworden en heeft hij daaraan groot
gewigt gehecht!). Te Duisburg gaf hij immers in 1659 een Breve extractum actorum in cadaverious Bilsiana methodo praeparatis uit, een werk,
waarvan de tweede druk ten jare 1678 te Marburg het licht zag, met
Ludovici de Bils Besponsio ad epistoîam ToUae Andreae, qua ostenditur
verus usus vasorum lympliaticorum.
Sedert 1662 bekleedde de schrijver te Duisburg een leerstoel in de
geneeskunde 2). Met de Bils moet hij wel bijzonder ingenomen zijn geweest, omdat hij — volgens Dr. Hermans — op verzoek van dezen
speculant, die den 3 Januarij 1669 tot professor in de anatomie te
's Hertogenbosch benoemd was , zich ook aldaar ging vestigen, om hem
bij de anatomische werkzaamheden ter zijde te staan. Bij Resol. 13
Junij 1669 verkreeg Andreae dáár den titel van hoogleeraar in de wijsbegeerte en geneeskunde, honoris causa. Wanneer hij nu in gemeld
•
te 's Hertogenbosch is gekomen, durven wij niet beslissen. Toen
i) Vgl. over de Bils prof. Suringar, waar hij in het Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde, Jg. 1863, »de ontleedk. school van Joh. van Horne" behandelt; voorts
Banga, I, 440—-442, en Hermans, a. w. 70, 71.
2) P^termund zegt, dat hij lusschen 1659 en 1662 Philos. Prof. te Bremen was.
Vriemoet, die Iken's Orat. de Bremensium schola raadpleegde, meldt daarvan niets.
Op de lijst van professoren te Bremen, bij Chr. Nic. Roller, Versuch einer Gesch.
der Sladt Bremen, Brem. 1802, III, 461, treft men hem niet aan. Wat meer is, Joh.
Mensinga zegt in de Orat. fun. op den Gron. hoogleeraar Tob. Andreae, Gron. 1676,
p. 6: alter Tobias Andreae evectns ad professionem Medicinae et philosophiae primo
Teutoburgi in Glivis in Academia Electorali Brandenburgica, hinc in Acad. Sylvaeducensi, inde in Electorali Viadrina, ubi etiamnum illam 'Spartam ita obit, ut plausum
ingenii, acuminis et industriae referat non solum à celebri studiosorum frequentia,
sed et ab ipso Serenissimo, amicisque Princïpis.
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hij den 22 October 1669 tot hoogleeraar in de geneeskunde te Franeker
werd beroepen — eene benoeming die op niets uitliep — zooals wij boven (blz. 251) reeds zagen, beschouwde men hem nog hoogleeraar te
Duisburg. Hoe dit zij, na in 1671 Vruchtelooze pogingen gedaan te
hebben, om in den Bosch eene jaarwedde te bekomen, nam Andreae in
1674 gaarne een leerstoel in de geneeskunde te Frankfort a|O. aan. Eene
Disput, de catharris, Francof. ad Viadr. 1675, door Rotermund Vermeld,
herinnert aan zijn Verblijf aldaar. Van Frankfort kwam hij den 11 Jannarij 1681 te Franeker zijne taak als Philosoph. Prof. aanvaarden. Ten
blijke Van zijne Voortdurende ingenomenheid met de uitvindingen van
de Bils, schreef hij nog in den vorm van een brief aan prof. Sam. Andreae , Bilanx exacta Bïlsiana et Glauderianae Balsamationis; qua ostenditur B. Clauderi inventam Balsamationem, non minus ac veterum, longe a
Bïlsiana differre, Amst. 1682.
Naauwelijks zal het Vermelding behoeven, dat deze hoogleeraar, die
inzonderheid de physica onderwees, in zijne philosophische rigting een
Cartesiaan was. Men kent Van hem eene Biss. de extensionis infinitate
(resp. D. Pauli), Fran. 1684; tevens eene Exercitatio pîiilos. de impossiUU
mundi aeternitate, Fran. 1684. De verhandeling in de Acta erud. Lips.
1684, de calculo in equo óbservato, wordt door Rotermund aan hem toegekend. Tot de literatuur over Bekker's Betoov. Wereld behoort ook een
opusculum posthumum van onzen hoogleeraar, nl. Exercitationes phïlos.
de Angelorum malorum potentia in corpora, Amst. 1691.
Volgens den Ordo Lectionum van 1683)84: Perget Problemata varia &
selectiora, cum Aristotelis , turn aliorum, tum propria enucleare. Illis
etiam, qui operam suam in collegiis privatis experiri cupiunt, eam omni
modo paratam esse ostendet.
De dood kwam hem den 5 Januarij 1685 aan zijn werkkring ontrukken.
Vriemoet, 602 — 6 0 5 ; Paquot, I, 416; Rotermund, Lexicon aller Gelehrten in Breinen, I, 9,
10; Dr. Hermans, Gescli, d. Illustre en Zatipische scholen te 's Hertogenlosch {Bijdr. Gymn,
1851; 72), De Oratio funeiris door prof. Rhenferd gehouden, is niet in het licht verschenen,
't Programma fmebre van den R. M. Ph.il. Matthaeus kwam ons niet in handen.

C a m p e g i u s V i t r i n g a . Sebast. Damman Crusius, pred. teZutplien, bedankte voor de benoeming tot hoogleeraar in 't Oostersch,
waartoe hij in de plaats van van der Waeijen benoemd was. Daarna
viel (19 Aug. 1680) de keuze op Dr. Kempe Vitringa, den tweeden genomineerde (Mich. Arnoldi was de derde). Met eene Orat. de officioproU
mcranim Mteranwi interpretis aanvaardde hij den 11 Jan. 1681 dien
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katheder, aan welken een tractement van ƒ 700 werd verbonden.
Na al hetgeen over dezen zoo vermaard geworden hoogleeraar niet alleen
in de taal der geleerden is geschreven, maar ook onder een ieders bereik
werd gebragt, hebbe men van ons geene belangrijke , minder bekende,
bijzonderheden omtrent zijn levensloop en zijne verdiensten meer te
verwachten.
Kempe (onze Campegius) was de tweede zoon van Hor. Vitringa, een
verdienstelijk burger, die van lager ambtenaar tot subst. griffier bij het
Hof te Leeuwarden opklom, en Van Albertina de Haen i). Friesland's
hoofdstad had hem den 16 Maart 1659 zien geboren worden. Onder
het rectoraat van Casp. Rhomberg maakte hij aan de Latijnsche school
aldaar groote Vorderingen, vooral ook in de Hebr. taal; na eene voordracht de patientia Ghristiana werd hij tot de hoogeschool bevorderd.
Den 7 Mei 1675 werd hij te Franeker ingeschreven , waar weinige weken
te voren de Leeuwarder predikant Witsius, Van wiens godsdienstonderwijs zijn daarvoor zoo ontvankelijk gemoed reeds Veel had genoten, een
theologischen leerstoel had beklommen.
Voor de propaedeutische studiën trof onze reeds zeer ontwikkelde jongeling het daar niet gelukkig, 't Onderwijs Van Terentius en Blancardus
was droog en Voor minder gevorderden berekend; prof. Busch werd te
dikwerf door ongesteldheid Verhinderd om met onafgebroken toewijding
zijne leerlingen ten dienste te staan. Vitringa dorstte echter genoeg
naar kennis om zich door eigen studie te bekwamen, en Vond daarbij
in Witsius een belangstellenden leidsman, die hem vooral in het Grieksch
verder hielp. Onder Wubbena beoefende hij logica en physica met gelukkig gevolg. Aan dit onderwijs herinnert zijne Diss- phiîos. de îgne.
In het tweede studiejaar bezocht hij de scholen van Arnoldus, Witsius
en à Marck, onder wie hij drie verhandelingen de origine monachatus
met grooten lof heeft verdedigd. Bovenal hing hij aan de lippen van
Witsius, wiens bezadigde rigting hem het meest aantrok. Bij Abr. de
Grau hield hij wis- en sterrekunde; een Jood wees hem, na Terentius'
dood, den weg in de Schriften der Rabbijnen , o. a. in de commentaren
Van Jarchi.
Van vereerende testimonia voorzien begaf Vitringa zich Voorts naar
Leiden, waar hij ruimschoots gelegenheid Vond om Spanheim's onuitputtelijken woordenvloed, Wittichius' Voorzichtigheid, en Ie Moyne's veel!) de Crane schetste de verdiensten van Hor. Vitringa in de Biogr. Bijdr. en
Bcritjlen, 63—74.
Dl. II.

19
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zijdig en degelijk onderwijs te bewonderen. Wel Verre van een hunner
slaafsch te volgen, wachtte hij zich integendeel, naar het voorbeeld van
Witsius, Voor den dagelijks toenemenden sectegeest. Drie dissertatien verdedigde hij hier over Ps. II, de eerste onder Ie Moyne, de tweede onder Spanheim, de derde was eene inaugurele, waarop Hulsius hem den
9 Julij 1679 promoveerde. Onze 20-jarige Theol. Doet. deed den 3 Januari) 1680 Voor de Leeuwarder classis het proponentsexamen. Die hem
daarna in de hooidstad op den kansel hoorden, werden ingenomen door
de hem aangeborene welsprekendheid en zijn zachtmoedigen doch ernstigen toon. Nog vóór 't einde van het jaar zijner intrede (1681) sloot
hij den echtelijken band met Wilhelmina van Heil, dochter van een
Haarlemmer predikant.
Niet lang zou hij de Hebr. taal en oudheden onderwijzen, want den 18
Julij 1682 benoemden Ged. Staten hem reeds tot opvolger van Arnoldus '). Eerst den 10 Mei des volgenden jaars hield hij de inaug. rede
De amore veritatis. Waarschijnlijk waren zijne theologische collegien
reeds vroeger geopend naast die in het Oostersch, waarvoor zijn opVolger Rhenferd gelijktijdig is opgetreden 2).
Van nu af aan begon zijn naam zich in ons land te Vestigen, en
Voorts, ook door een groot aantal elkander opvolgende geschriften, door
Europa te verbreiden. De Observationes sacrac openden de rij. Van 1683—
1708 verschenen daarvan 6 Boeken, terwijl, doorgaands met een Vervolg,
ook de Vorige gedeelten in Verbeterde uitgaven ter perse gingen. Inmiddels zagen het licht: Archisynagogus , observationibus novis illustratu
quïbus veteris Synagogae constitutie- tota traditur, Fran 1685; Be Decem
viris otiosis ad sacra necessaria veteris Synagogae curanda deputatis li
singularis, Fran. 1687, gerigt tegen Rhenferd's De decem otiosis Synagogae diss. duae, Fran. 1686, waarop wij in het leveusberigt van den
laatstgenoemde terugkomen; Aenleyding tot het recht verstant van den
Tempel van Esechiel, Fran. 1687, waarin hij van 't gevoelen van Coccejus
fweek, en mitsdien door J. H. Coccejus werd bestreden in een „Nader
nderzoeli\ dat Vitringa beantwoordde met \~Recht Verstant van den
Tempel Ezechiels verdedigt en bevestigt, Fran. 1695; Aphorismi, quibus
fundamenta S. Theologiae comprehenduntur, Fran. 1688, of, zooals eene
latere uitgave is getiteld, Boctrina Christianae religionis per Aplwrismo
summatim descripta, in usum scholarum domesticarum. Prof. Upeij be-

-) Met hem waren voorgedragen prof. P. Jurieu, van Rotterdam, en de vroeger
vermelde Tilemann, hoogleeraar te Hamm.
2
) Op den Ordo Lectionum 1683/81, lezen wij alleen : Ex prapstantissimo quoq
Scrip'.oruin Sacrorum , ea quae ad culliiin Mosaicum spectant, iuterpretabilur.
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tuigde nooit een schooner theologisch leerboek uit die eeuw , dan dit,
gelezen te hebben. Het is dan ook vijf malen herdrukt en vier malen
in het Nederduitsch verschenen, terwijl aan de vierde Latijnsche uitgaVe Van 1702 eene Hypotyposis Theol. elenchücae werd toegevoegd. Omstreeks denzelfden tijd geraakte hij in een vermaard geworden twist
met Rö'ell, over de generatie des Zoons, — een twist, die aan Vitringa's
pen verscheidene Verhandelingen ontlokte, waarop wij bij Röell terugkomen. Als aftredend R. M. sprak hij in 1691 deimpecMmentispropagancli
Christianismi i). Ten jare 1693 onderging zijn werkkring eene belangrijke uitbreiding, nadat Ged. Staten zich nl. hadden Vereenigd met het
Voorstel Van Curatoren, om „de professor Vitringa, wegens desseîfs
groote geleertheijt en bequaemheijt toetevoegen de professie Historiae
sacrae, op 't tractement 't welcke de professor Perizonius dienaengaende
tot noch toe heeft genoten" (G. R. 6 Mei 1693).
Een geleerd werk De Synagoga vetere lïbri tres, Fran. 1696, gaf hem —
volgens Schultens — eene eervolle plaats onder de Buxtorfen, Seldenus
en Ligtfoot. Op hooger tractement, dan hij te Franeker had, werd hem
den 22 Aug. 1698 een professoraat te Utrecht aangeboden, vacant wegens het vertrek Van zijn leermeester Witsius naar Leiden. Hij zou dit
aangenomen, zijne koffers gepakt en derwaarts al op reis gegaan zijn,
toen het aan Voetiaanschen invloed gelukte de benoeming door Willem
III te doen vernietigen 2). Na den dood des Stadhouders zag Vitringa
zich in 1702 op nog voordeeliger voorwaarden andermaal te Utrecht beroepen, maar nu sloeg hij alle aanbiedingen van die zijde af, zelfs
toen hem ƒ 8000 in eens was geboden, boven eene jaarwedde Van ƒ 2000.
De Friezen aarzelden niet den geVierden hoogleeraar door een even hoog
tractement te waardeeren. De rijpe Vruchten zijner studiën, die sedert
dien tijd het licht zagen, hebben niet weinig bijgedragen tot vermeerdering Van zijn roem, waaraan die der Friesche academie was Verbonden. In 1705 kwam zijn Onderzoek oVer de Openbaring CAvaxousig Apocalypseos Joannis Apostolï) Van de pers. Herdrukken te Amst. in 1719,
te Wittenberg in 1721, eene Nederd. vert. in 1728, getuigen van den
opgang, die dezen arbeid ten deel Viel. Als aftredend R. M. hield
!) Bij deze gelegenheid huldigde Gajus Andreae hem in een Grieksch vers, gedrukt
in plano. Coll. E.
2
) In het Resolutieboek van Ged. Staten vonden wij alleen vermeld , dat Vitringa
den 9 Sept. 1698 persoonlijk het hem aangeboden beroep bekend gemaakt en brieven
van den magistraat te Utrecht had overgelegd, en verzocht zich eenigen tijd te mogen
beraden. Den 22 Dec. dv. verklaarde hij zich, waarop de voorziüer hem te kennen
gaf, »dat het Collegie voor aengenaern hielde de continuatie van sijn dienst op de
Academie tot Francquer.''
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Vitringa in 1706 eene Orat. de Synodis, eorumque uülitate, necessitate et
auctoritate, Fran. 1706; twee jaren daarna kwam in 't licht de Hypotyposis historiae et Clironologiae sacrae a M. ö. usque ad finem Saec. I. —
Ace. Tgpus doctrinae profeticae. Zijn hoofdwerk Comm. in lïbrumprofetiarutn
Jesajae, 2 tom., Leov. 1714, 1720, meermalen herdrukt en vertaald,
werd door tijdgenooten en nog lang door den nazaat met uitbundigen
lof begroet 1 ); de Yerldaring van de Evang. Parabolen is eene in 1715
door d'Outrein bewerkte vertaling van 't geen Vitringa zijnen leerlingen
daarover in de pen had gegeven. Ook was hij gewoon de „praktijk der
Godzaligheid" met de leerlingen te behandelen. Daaraan is men den
Typus iheologiae jpracticae, Fran. 1716, verschuldigd, een werkje, dat
zich, volgens prof. IJpeij, aanprijst door zaakrijkheid, zuiverheid in
denkbeelden en netheid in voorstelling, en ook in het Fransch en Pannonisch werd vertaald. Zijn laatste werk vormden de Animadversiones ad
methodum liomüiarum ecclesiasticarum rite instituendarum, Fian. 1721,
vertaald als Aanmerkingen over de leerivyze om kerkelijke redevoeringen tv
op te stellen, Fran. 1724.
Naar aanleiding dezer werken, waarbij nog een zevental postlmma
gevoegd kunnen worden, die voornamelijk door Venema voor de pers
bewerkt zijn, heeft Ds. van Heel onzen hoogleeraar beschouwd op het
gebied der uitlegkunde, dogmatiek, zedekunde en predikkunde. Den
belangstellende mitsdien naar diens doorwrocht academisch proefschri ft
verwijzende, zij het hier genoeg met een enkel woord Vitringa's rigting
in 't algemeen aanteduiden.
Eene school, in den zin van Voetius en Coccejus, stichtte hij niet;
de groote leerling van Witsius was ook afkeerig van allen sectegeest.
Hoe ingenomen ook met Coccejus, toetste hij diens Verbondstelsel aan
de H. S. en zuiverde het aanmerkelijk, vrijmoedig als hij was in het
overwegen van de gevoelens van anderen en daarvan te verwerpen,
wat met zijn eigen oordeel niet strookte. Tot zelfstandig onderzoek
wekte hij evenzeer zijne leerlingen op, en deelden deze in 't vervolg
de inzigten des meesters niet, dan mag men zulks beschouwen als een
natuurlijk gevolg zijner Voortreffelijke methode.
Oneindig veel heeft deze dan ook bijgedragen om, gelijk Glasius opmerkt , de theologie van de scholastiek te ontslaan eii meer bijbelsch
te doen worden, eene gezonde en onbevooroordeelde exegese te doen
beoefenen, goeden en zuiveren smaak te bevorderen en te toonen, dat
ware regtzinnigheid niet behoefde terugtedeiiizen Voor een scherp en
i) Vgl. vim llcrl, lilz. (in.
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juist onderzoek der waarheid. „Geroemd zij en blijve — zegtSepp —
de waarheidsliefde, waarmede Vitringa den historischen zin der Schrift
hier en daar — helaas! lang niet overal — heeft hersteld en gehandhaafd ;. . . tevens bejammeren wij het, dat de Coccejaansche liefde voor
typologie hem als in merg en been zat. Zijn oog zag een naauw verband tusschen prophetische en historische godgeleerdheid. De profetische diende hem om de historische toetelichten; van daar in zijn Commentarius in Jesaiam die veelvuldige en Voor dien tijd regt belangrijke
geschiedkundige uitwijdingen".
Wanneer men bedenkt, dat het hem gegund was bijna 42 jaren in
dien geest werkzaam te zijn, ten nutte Van tallooze leerlingen uit
Hongarije, Polen, Frankrijk, Schotland , Duitschland en onze republiek,
een aantal menigmaal te groot, dan dat allen in de collegiekamer eene
plaats konden Vinden, Voorts, dat zoo Vele zijner werken in het buitenland herdrukt, of door Nederlandsche vertalingen Voor een ruimeren
kring toegankelijk werden — dan zal men zich eenigzins een denkbeeld
kunnen Vormen Van den Verbazenden invloed, die zijne methode op de
ontwikkeling der godgeleerde wetenschappen moet hebben uitgeoefend.
Vele en voor de kennis zijner theologie belangrijke disputatien heelt hij
door de academiejeugd laten Verdedigen. Ten deele Vindt men die terug in de Observ. Sacrae. De proV. Friesche bibliotheek bezit een belangrijk aantal Van die disputatien, en het Friesch Genootschap Verkreeg
kort geleden ook een groot aantal in een lijVigeii bundel, van welke
de Exercitatio in Bifflciliora loca prioris Epistolae JD. Pauli ad Corinthios
I—XXII, Fran. 1634—1C89, de grootste plaats inneemt. Wegens toenemende doofheid, waaraan hij van afzijn 20e jaar leed, moest Vitringa
sedert 1702 echter van de dispuutcollegien afzien. Hoe doof hij werd
vernemen wij van de Gebr. van Uffenbach, die hem in 1710 bezochten.
aWir mussten uns verwundern, dass dieser Mann so elend und slecht
von Gesicht aussahe, noch mehr aber, dass er so taub war, dass er
fast gar nichts hö'ret. Er nöthigte uns nieder zu sitzen, und langte
sogleich aus seinem Schlaf-Rock ein dergleichen Hora von Blech mit
Schwarzem Leder tiberzogen, dergleichen wir bey Herrn Wohlfahrt zu
Cassel gesehen hatten. Dieses Horn hielte er vor das rechte Ohr, und
neigete sich ganz zu mir, dass ich ihm ganz nahe dahinein ruffen soîlte.
Ob ich nun gleich zimlich laut redete, verstunde er mich doch nicht;
sogar hat der gute Mann das Gehör verlohren. Ich musste also so
stark, als ich konnte, reden; man kan sich also leicht einbilden , was
vor eine Conversation gegeben". Daniel Müslin (zie boven blz. 273)
gewaagde van Vitringa's „sehr slechte, fast unverständliche Aussprache,
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nur durch die Nasen", ongetwijfeld een gevolg van die doofheid.
Desniettegenstaande konden de Curatoren, toen eene beroerte hem
den 31 Maart 1722 aan de wetenschap, aan vrouw en kinderen, had
ontrukt, zonder oVerdrijVing aan Ged. Staten berigten, dat er een groot
man ten grave was gedaald in „de oude here Vitringa, wiens geleerdheidt en Verstand de gansche wereld door is befaemd geweest."
Zijne weduwe overleed in Julij 1728.
Alb. Schultens, Laudatio funebris in memoriam Campegii Vitringa, Fran. 1722, waarineen
herdruk van het door J. O. Westenberg gesteld Progr. funebre, ook voor den Comm. in Jesajam, ed. Saagmans, T. I, Leov. 1724; Carmina lugubria ab — acad. civilus pie edita in
funere Campegü Vitringa, Fran, 1732; Jo. Wolbersii Otia Franequerana, Gron. 1725, 5 - 1 1 ,
94, 95; Bibl. Bremensis, Cl. VI, 735 sqq., Niceron, XXXV, 30 - 4 0 , Duitsche uitg. XIX, 332—
339; Vriemoet, 6 0 6 - 6 2 4 ; IJpeij, System. Godgel. II, 193-215 ; IJpeij en Dermout, II,
527 volg.; Glasius, III, 5 1 3 - 5 2 1 ; W. F. C. J. van Heel, Camp. Vitringa Sr, als godgeleerde beschouwd, 's Gravenh. 1865,- Chr. Sepp, a. te. II, 300, 432 en passim; Hemn Z C.
von üffenbach Merhoürdige Reisen. Frft. und Leipz. 175Ü, II, 293.

J a c o b u s P e r i z o n i u s werd den 26 October 1651 geboren te Appingadam , waar zijn vader Antonius toen rector was. Deze Vertrok in
1655 als hoogleeraar in het Hebreeuwsch en de wijsbegeerte naar Hamni,
van daar in 1661 naar Deventer, waar hij aan de Illustre school de
godgeleerdheid en het Hebreeuwsch heeft onderwezen. Van daar, dat
Jacobus eerst te Deventer studeerde, en wel in de humaniora onder
Theoph. Hoogers en diens opvolger Gijsb. Cuperus. Omdat de vader
hem voor den predikdienst dacht opteleiden, was hij natuurlijk ook diens
leerling. In 1671 werd hij te Utrecht aan de leiding van Graevius toevertrouwd, maar de oorlog deed hem in 't volgend jaar terugkeeren.
Na zijns vaders dood (1672) bleef Jacobus zich aan de letteren wijden,
met welk doel hij ten jare 1674 die studiën te Leiden onder Theod.
Ryckius voortzette. In 1675 huiswaarts gekeerd, gaf hij, als eene eerste
vrucht zijner aanhoudende toewijding aan de humaniora, eene JDissertationum trias: quarum in prima de constitutione divina super dttcenda defimcti fratris uxore, secunda de lege Voconia foeminarumque apud veter
hercditatibus; tertia de variis antiquorum nummis agitur. Dev. 1679. Hiermede leverde hij het bewijs van eene degelijke kennis der Grieksche,
Latijnsche en Hebreeuwsche talen, oudheden en regtstoestanden, bovenal
van een kritischen zin. Ofschoon het hem niet ontbrak aan voorspraak
van mannen als Graevius en Heinsius, die blijkbaar eene hooge verwachting van hem koesterden, hunne aanbevelingen hadden toch niet
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het gevolg, dat hij te Franeker, Leiden of Groningen een professoraat
in het Hebreeuwsch verkreeg i); hard moest het voor hem Wezen, dat
in zijne eigene woonplaats Coetier hem voorging als opvolger van Cuperus. Eindelijk Werd hij conrector te Delft, van waar hij binnen kort
naar Franeker zou vertrekken, om Busch optevolgen. Aanvankelijk
stond zijne kans hier trouwens niet gunstig. In de eerste plaats Was
Coetier voor dien leerstoel aanbevolen; Joh. Lomeijer, predikant en rector te Zutphen, Werd de tweede op de voordragt; bij de keuze voor
den derde staakten der Curatoren stemmen tusschen Perizonius en Rudolf Borgesius 2). Niettemin is hij, dank zij den invloed van Graevius
en Ulr. Huber, den 5 Nov. 16S1 tot hoogleeraar in de gewijde en ongewijde geschiedenis en Welsprekendheid benoemd, op een tractement Van ƒ 1000. Weldra (19 Jan. 1682) hield hij de inwijdingsrede De
Ciceronis eruditione et industria.
Op het gebied der Historia sacra, Vroeger door Drusius, Amama en
Chr. Schotanus onderwezen, gaf hij ten zelfdenjare eene wel geslaagde
dissertatie uit, De augustea orhis terrarum deseriptione et loco Lucae eam
memorantis, Fran. 1682. De toelage van /250, door zijne voorgangers
in dit vak genoten, werd hem eerst in 1684 toegekend, als een blijk
van waardeering, wegens den grooten opgang, dien hij maakte.
Nog nooit had men de collegiekamers voor de letteren immers zoo
Vol gezien, als wanneer Perizonius daar Cicero , Terentius, Florus,
Suetonius en andere classici behandelde, inzonderheid ook als bronnen
Van een goeden stijl, en Voor het naauwkeurig en juist zijne gedachten
te leeren uitdrukken, zoo in taal als in schrift. Bovenal hing de schare
aandachtig aan zijne lippen , als hij daar de algemeene geschiedenis ontwikkelde, 't Waren niet alleen de gaVen des sprekers, die de academiejeugd boeiden, maar Vooral het ruimere, weinig bekende, Veld waarop
hij haar leidde. Tot nu toe had men aan de academiën bijna niets
anders gehoord, dan de geschiedenis der Joden tot aan Rome's stichting , en de Romeinsche geschiedenis, Voortgezet onder de Bijzantijnsche Keizers tot Karel de Groote, en de Westersche Keizers die hem
opvolgden, m. a. w. de geschiedenis der Roomsche monarchie, zooals
men het uitdrukte. Tot grondslag legde men gewoonlijk het Epitome
!) Een llebraicus zal hij onder leiding zijns vaders zijn geworden. Schuliing
noemt hem »Hebraicae literaturae cognitionè luculenter instructùs" ; ware dit niet zoo
geweest, dan zou hij in 1690 immers niet te Leiden zijn beroepen, om het Hebreeuwsch
zoowel als de geschiedenis te onderwijzen.
2
) Borgesius wordt op de voordragt genoemd: uSecrelaris van Haer Ho. Mo.,
Resident tot Hamburgh". Hij was een zoon van prof. Joach. Borgesius, te Groningen.
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historiae Horatii Tursellini, dat zich wel door zuiver Latijn en een goeden stijl aanbeval, maar weinig of geene aandacht wijdde aan de overige volken. Van een Jezuit, als Tursellinus, voor wien de grootheid
van het Roomsche rijk alles overschaduwde, laat dit zich dan ook verklaren. Perizonius, al verwierp hij dadelijk Tursellinus niet, zette
daarentegen de grenzen van 't geen zoolang voor algemeene geschiedenis
gegolden had, verder uit; hij hield rekening met de chronologie, zeden
en gebruiken, wetgeving, letterkundige ontwikkeling en beschaving van
alle Europesche volken, in hun invloed op elkander, tot aan zijnen
tijd; de waarde der bronnen onderwierp hij aan eene kritiek, die de
persoon des schrijvers, de invloeden van diens tijdperk of bronnen aan
de hand gavenx). Hij begon dus eerst algemeene geschiedenis te onderwijzen, een éénig voorbeeld in die dagen! Deze is dan ook de diepe
zin van Schulting's woorden: Viam quoque vidit, qua ad enarrationem
universalis historiae ab orbe condito ad haec usque tempora iretur,
eamque incredibili cum successu calcavit; atque hic potissimum maxima
ipsum juventutis corona circumcinxit. Dat het Epüome Tursellini zoodoende door een dictaat in elf deelen werd uitgebreid, behoeft ons dus
niet te verwonderen, evenmin als dat de nieuwheid der methode, die
het onderwerp zoo smakelijk maakte, 't geheim was van zijn grooten
toeloop 2).
Wie een blik op zijne geschriften werpt, dient voor oogen te houden,
wat Schulting, zijn lijkredenaar, niet verzweeg, dat Perizonius namelijk , wanneer een ander iets geschreven had ten nadeele der wetenschap
in 't algemeen, of een gevoelen voorstond, waarmede hij zich niet konde
vereenigen, geroepen meende te zijn om de pen optevatten, ten einde,
bij eene duidelijke voorstelling van 't onderwerp, zijn gevoelen door een
tal van argumenten te doen zegevieren, en daarmede te toonen, dat hij
voor niemand behoefde onder te doen. Menig te hatelijk twistgeschiïjf,
soms over zeer onbeduidende zaken, was het natuurlijk gevolg dezer
!) Hiervan getuigen zijne Diss. historica de duobus maxime insignibus L. Flori
locis, Fran. 1684, en Animadversiones historicae, in quibus quam plurima in priscis
Romanorum rerum sed utriusque linguae autoribus notanlur, multa etiam illustrantur atque emendantur, varia denique antiquorum rituum emuntur et uberius explicantur, Amst. 1685. In 1683 84, in den aanvang dus van zijn professoraat te Kraneker, vervolgde hij — volgens de aankondiging op den Ordo Led. —deresgestae,
antiquitates & ritus populi Romani juxta seriem T. Livii.
2
) Vgl. over deze leerwijze van Perizonius het Vita Rhunkenîi, auct. Wyttenbach,
ed. Bergman, L. B. 1824, p. 143, IU. Perizonius' dictaat op Tursellinus troffen wij
aan in "de Bibliotheca Eerdiana, Gron. 1836, waar tevens dictaten van Duker en
Wesseling op Tursellinus voorkomen. Dat Epitome is in 1730 nog te Utrecht herdrukt! Zoo lang heeft men zich zonder een beter compendium moeten behelpen!
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hebbelijkheid. Perizonius was onder de groote geleerden zijner eeuw
trouwens de eenige niet, die aan dat euvel mank ging.
Spoedig bezorgde hij tot handboek voor de Latinisten eene nieuwe
uitgave van Franc. Sanctii Minerva, s. de causis Latinae linguae commentarius, met de aanteekeningen van Sciopius niet alleen, maar vermeerderd met zijne eigene (Fran. 1687). Voor hen, die den oorspronkelijken
zin der woorden en de verschillende beteekenissen, welke zij in den loop
der tijden kregen, wenschten te kennen om de classici goed te leeren
verstaan , en met oordeel te lezen, voorzag hij hiermede in eene groote
behoefte, bewezen door de vier uitgaven, waaraan Perizonius zijne zorg
heeft kunnen wijden.
Met een ambtgenoot, die tot zijne komst te Franeker zooveel had
bijgedragen, begaf hij zich in een feilen strijd. Paulus zegt in den brief
aan de Filipensen, 1, 13: Alzoo dat mijne banden in Christus openbaar geworden zijn in het gansche regthuis, en aan alle anderen". De
Statenvertalers hebben het Grieksche TtQunwQiov door regthuis overgezet. Huber liet ad Tit. B. de officie- praefecti praetorio de juistheid
dier vertaling verdedigen, dat praetorium nl. in den mond van Paulus
het regthuis beteekent, de plaats waar in 't keizerlijk paleis regt gesproken werd. Perizonius stelde daarop in een dispuut, dat men daaronder de cohortes praetoriani in hunne legerplaats nabij Rome had te
verstaan (Biss- phïlol. de origine, significatione et usu vocum Praetoris et
Praetorii, veroque sensu verborum B. Pauli Phil. I, 13. Fran. 1687.)
Huber drong zijn gevoelen nader aan in Be Praetorio quod Paulus commcmorat Phil. I, 13, lïber singularis, Fran. 1688. Perizonius wilde het
onderspit immers niet delven, en dus ging er van hem wederom eene
verhandeling ter perse Be Praetorio Caesarum eiusque Praefeeto, Fran.
1688. En alsof dit nog niet voldoende was, slingerde hij zijn ambtgenoot
nog een aantal hatelijkheden naar het hoofd in eene Abstersio censurae
Suberianae in nuperas responsiones Jae. Perizonii ad lïbrum singularem
Ulr. Ruben de Praetorio, Fran. 1690, ten onregte meenende, dat Huber
ook de schrijver was van een anomien boekske, dat Francius gedurende
hun verschil geschreven had.
Herhaaldelijk hebben wij reeds gelegenheid gehad optemerken , dat
de hoogleeraren in de geschiedenis en welsprekendheid belangrijke gebeurtenissen, het Friesche Vorstenhuis, of onze vaderlandsche geschiedenis in 't algemeen betreffende, vooral het sluiten van vredesverdragen, in eene oratie of in een dichtstuk, dat pro cathedra gereciteerd
werd, herdachten. Zoo wijdde Perizonius dan ook in 1689 eene rede-
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voering aan de troonsbeklimming Van Willem III i). Weinige weken
daarna aanvaardde hij het rectoraat met eene Oratio de origine et natura
impeni, imprimis Begii, a libero et suijuris populo simpliciter delati (Fran.
1689). 't Laatste jaar van des hoogleeraars vruchtbaar verblijf te Franeker was nog getuige van een tweeden wetenschappelijken strijd met
Huber. Deze had in 1692 de Instituiiones Jiistoriae civilis uitgegeven in
drie Boeken, hoofdzakelijk gewijd aan de verklaring der nieuwere geschiedenis in verband met algemeene beginselen van staatsregt. Perizonius bewoog zich te veel op hetzelfde gebied, dan dat hij Huber's
arbeid niet gretig met een kritisch oog zou gaan lezen. Ongelukkig
meende hij alleen in 't eerste Boek 120 dwalingen te vinden, die
dadelijk wereldkundig werden gemaakt. Huber was ook de man niet om
daarop het stilzwijgen te bewaren; Perizonius doopte zijne pen nog eens
in gal, totdat Huber tegen hem eene aanklagt deed bij het Hof, met
het gevolg, dat de hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid
zijne beleedigende taal met eene schadevergoeding moest boeten 2).
Met eene tractementsverhooging van ƒ 250 had men Perizonius aanvankelijk voor Franeker behouden, toen hij in 1690 te Leiden was beroepen tot hoogleeraar in de geschiedenis en het Hebreeuwsch ; in 1693
nam hij den katheder voor de geschiedenis, het Grieksch en welsprekendheid aldaar dadelijk aan. Of het misschien was om de nabijheid
van Huber, in wien hij zijn man had gevonden, te ontwijken — wij
durven dit alleen vermoeden3). Tot den bloei der Franeker hoogeschool,
in zijne dagen zoo verbazend toegenomen, heeft hij ruimschoots het
zijne toegebragt.
De schoone Orat. de usu Graecae Eomanaeque linguae, eloquentiae, his
toriae et antiqidtatis in gravioribus disciplinis, waarmede onze geleerde
den 7 Julij 1693 zijne taak te Leiden aanvaardde, leert ons het doel
van zijn onderwijs kennen, de smaakvolle, veelzijdige , met één woord ,
klassieke vorming van aanstaande theologanten , regtsgeleerden en staatsmannen.
Even grooten opgang maakte hij hier, als vroeger te Franeker. Inzonderheid waren zijne collegien over de oude en nieuwe geschiedenis,
!) Panegyricus serenn. — regi Vilhelmo Arausiaco, a. d. III Eidos Aprileis,
quo die pariter cum augusta eius conjuge Maria Stuarlia solenniter regno fuit
inauguralus, Fran. 1689. Hierachter vindt men Lat. verzen van S. G. a Burmania,
prof. C. van Eek en Ds. P. Vogelsang. Deze Panegyricus is ook vertaald als Seegereeden voor de Kooning van Groot Britanjen, enz.' Leeuw. 1689.
-) Kortheidshalve verwijzen wij over de pampletten, die in hun twist geboren
werden, naar Gab. de Wal, a. w. Ann. 291, 292.
s) G, R. 16 Mei 1690; 28 April 1693.
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ook over die des vaderlands, zeer gezocht i). Tegen eene verhoogde jaarwedde onderwees hij de vaderlandsche geschiedenis namelijk sedert
1701 afzonderlijk, eenmaal in de week.
Zijne groote Verdiensten als philoloog en criticus kan men voorts
waardeeren in den door hem uitgegeven Aelianus (L. B. 1701), uit zijne
Verdediging van Curtius als geschiedschrijver, tegen Clericus2); in noten op Valerius Maximus, Florus, Pomponius Mela en Suetonius, door
hem in HSS. nagelaten en door Duker, Rungius en anderen, bij hunne
uitgaven dezer klassieken Verwerkt, zooals meer in bijzonderheden door
Vriemoet is medegedeeld3). De titels zijner talrijke kleine verhandelingen en redevoeringen behoeven hier geene plaats te vinden , nadat
Westhovius die verzameld en in 1740 in twee deeltjes heeft uitgegeven. Onvermeld verdienen daarentegen niet te blijven de twee geschiedkundige werken, die hij in 1710 en 1711 te Leiden uitgaf, nl. Berum
per Europam saeo. XVI maxime gestarum commentarii historici, en Origines
Babylonicae et Aegyptiacae, welk laatste werk, ten jare 1736 door Duker
op nieuw uitgegeven, den schrijver als een scherpzinnig chronoloog
doet kennen.
Aan letterkundig twistgeschiïjf liet de groote man het, zelfs bij 't
klimmen zijner jaren, niet ontbreken. Tegen P. Francius schreef hij in
1696 onder den pseudomiem Valerius accinctus 4 ); met Jac. Gronovius
twistte hij over eene plaats bij Aelianus, zoo heftig, dat de Curatoren
tusschenbeide kwamen om er een einde aan te maken; met Lud. Kusterus had hij een pennestrijd over de beteekenis Van het aes grave bij
de Romeinen.
Perizonius bleef altoos ongehuwd, naar men wil, om niet door de zorg
Voor een huisgezin, te veel van de studiën te worden afgeleid. Aan de
Leidsche academie maakte hij, boven zijne bibliotheek en muntverzameling, nog een legaat Van ƒ20,000, waarvan de opkomsten tot eene
i) Tib. Hemsterhuis kwam te Leiden studeren, invitatus praecipue fama Jacobi
Perizonii, qui cum ceteras humanitatis partes egregie, turn veterem historiam elegantius, quam quisquam ante eum, tradebat. Rhunkenius, Hemslerhusii Elogium, ed.
Bergman, p. 8.
2
Q. Curtius Rufus restitulus in integrum el vindicaius per modum speciminis a
variis accusationibus et immodica atque acerba nimis crisi — J. Clerici. L. B.
1703.
• 3) In de Bibliotheca Eerdiana vond men van hem Dictata in IVpriores Terentii
Comoedias, in Suetonium, en de Republ. Romana; de Maatscb. d. Nederl. letterkunde bezit zijne Annol. in Tacitum de moribus Germanorum.
4
) Vgl. Nachricht von denen Streitschriften, so zivischen P. Francio und Jac.
Periaonio gewechselt wurden, in Theod. Ousiu», Vergnügung mtissiger Stonden, Leipz.
1713, I, 26. De bedoelde vlugschriften zijn voorhanden op de Prov. bibl, v. Friesland. Syst. Gatal. I, 172.
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studiebeurs en tot aankoop van groote en kostbare boeken door den
erflater werden aangewezen, en zulks onder Verschillende bepalingen,
nateleven — op verbeurte Van 't legaat ten behoeve der Franeker
hoogeschool.
Den 6 April 1715 overleed hij in 64-jarigen ouderdom.
Ant. Schultingii Oratio faneiris in ohitum Jac. Perizonii, L. B. 1715 (met Lat. verzen van
Mich. Arnoldi, Petr. Pettenius, Rector te Zierikzee, en Henr. Snakenburg) ,• F. G. Westhovius,
Vita Jac. Perizonii, geplaatst voor Perizonii Oraüones et Dissertationes, L, B. 1740 ;Niceron,
I, 2 0 - 3 0 , X. P. I. 6. II. 3,- Duitsche uitgave I, 303—310,- Vriemoet, 625—640, Add. 13,
1 4 ; G, Kramer, fflogium Jac. Perizonii, Berol. 1828; B. ten Brink, Iets over Perizonius
(Kunst- en lettert/. 1845, II, 148); Siegenbeek, II, 3 8 - 4 0 , T. en B. ICO, 161 ; te Water,
47, 4 8 , 198.

J a c o b u s R h e n l ' e r d beklom als opvolger Van Vitringa den leerstoel voor het Oostersch. Mühlheim in Bergsland, waar zijn vader
Evangelisch predikant was, werd den 15 Aug. 1654 zijne geboorteplaats.
Negen jaren oud te Meurs op school gekomen, bleef hij daar tot zijn
16e jaar. Na nog eerst bij een aanverwant de beginselen Van 't Hebreeuwsch te hebben geleerd uit eene handleiding Van Jac. Alting, werd
hij in 1669 student te Hamm. Abr. Gulichius en Adr. Pauli, hoogleeraren,
gene in de wijsbegeerte, deze in de theologie en Oostersche talen, waren
zijne leermeesters. Had hij reeds kennis gemaakt met Altings geschriften , diens leerling Pauli hoorde hij steeds met hooge ingenomenheid
Van dien Groningschen geleerde gewagen. Te verwonderen Valt het
mitsdien niet, dat Rhenl'erd aan Voorliefde Voor de beoefening der
Oostersche talen het Verlangen paarde om zelf Alting te hooren. De
omstandigheden werkten de vervulling van zijn wensch in de hand. Op
het aanrukken der Franschen moest de Brandenburgsche bezetting Hamm
verlaten, en het was in een barren winternacht van 2 Febr. 1673 dat
hij met haar het stadje verliet, om na eene moeitevolle reis, deels te
voet, Groningen te bereiken, waar hij den 27 Febr. dv- bij den rector Maresius als Theol. stud. werd ingeschreven, gratis, qitia exul.
Over den meest intiemen omgang met Alting mogt hij zich spoedig
verheugen; dat hunne vriendschap eene blijvende was, bewijst hunne
in latere jaren voortgezette correspondentie. Aan zijn driejarig verblijf
te Groningen herinnert een dispuut de vüs Dei, sive de vera religione i).
Met het proponentsexamen besloot Rhenferd zijne academische studiën.
In 1676 en 1677 treft men hem bij afwisseling aan te Amsterdam en
i) Ia de Miscell. Duishurgensia, II, 203 sqq.

Wumkes.nl

801
in zijn vaderland. Met het doel om als privaat-docent in 't Hebreeuwsch
werkzaam te zijn, begaf onze jeugdige Oriëntalist zich ten jare 1678
naar Fraueker. Den 29 Jan. wercl hij hier als Theol. stud. ingeschreven,
en nog vóór dat hem den 4 April dv. Vergunning was verleend om privatim het Hebreeuwsch te onderwijzen, verraste hem de benoeming tot
rector van de Latijnsche school in onze academiestad. Zich vleijende
met de hoop, dat hij de opvolger zou worden Van Van der Waeijen,
die zich weldra uitsluitend aan den theologischen katheder wilde gaan
wijden , Verdedigde hij onder dezen in 1679 eene Disput, de sensu apocàlypseos cabhalistico. Toen de Vacature werkelijk was ontstaan en de
voordragt zijn naam zelfs niet bevatte , achtte hij zich miskend <)• Van
daar, dat Rhenferd reeds in cle maand, Volgende op Vitringa's benoeming , zijn ontslag nam als Rector, — tot groot leedwezen trouwens
van den magistraat en de opzieners der school, die hem gaarne hunne
groote tevredenheid over zijn onderwijs uitdrukten in een vereerend
testimonium.
Voorshands begaf hij zich naar Amsterdam, ten einde zijne studiën
in Talmudische geschriften voorttezetten onder leiding en in den omgang met geleerde Israëlieten.
Nadat Vitringa in 1682 reeds tot Theol. Prof. was bevorderd, kwam
onze Rhenferd toch nog voor den vacanten leerstoel aan de beurt. Ofschoon door Curatoren als de derde in volgorde na Dr. Mich. Arnoldi
en Tjalling Domna, predikanten te Menaldum ed Dronrijp 2) aanbevolen, zag hij zich immers den 14 Dec. 1682 tot hoogleeraar in het Oostersch benoemd. Zijne inwijdingsrede, den 10 Mei 1683 gehouden,
handelde De baptismo Adami — argumento raro et singulari, uti et erat
vir rari et singularis ingenii — volgens Andala. Andala, die vroeger
Hebreeuwsch bij hem geleerd had, was toen student en woonde des hoogleeraars eerste collegien bij, waar Maimonides, de fundamentis legis, en
de Gornm. in Iesaiam XXX van Rabbi.Abarbanel werden behandeld. Deze
waren dan de Rabbinica, zoo als die slechts in 't algemeen op den Ordo
Lect. 1683l84 zijn aangekondigd, met de behandeling van Psalmen.
Een dertigtal jaren was Rhenferd met lust en ijver werkzaam in den
kring door hem gezocht. Op het bezoek zijner collegien had de bloeitijd
der hoogeschool een gunstigen invloed. Begaafd met een helder en
scherpzinnig oordeel, bewoog hij zich met zijne leerlingen in alle Semii) Uti erat generosae indolis et non abjecte de se sentiebat; ita non libuit ei
diutius in pulvero Scholastieo versari, et precaria habere collegia. Orat. fun. 41.
-) Domna vertrok in 1684 naar Workum, waar hij den 9 Junij 1726, in 75-jarigen ouderdom overleed, na kort te voren emeritus te zijn geworden.

Wumkes.nl

302

tische taaltakken en in het Grieksch, — overtuigd als hij was, dat
daaruit eene rijke oogst te halen was voor het regt verstaan der gewijde Schriften. Vooral deed hij, naar Andala's getuigenis, uitkomen ,
dat het Grieksch Van 't N. T. Hebraismen bevat en dus uit het Hebreeuwsch verklaring behoeft, voorts, dat het Hebreeuwsch ten tijde van
Jezus en de Apostelen niet verschilde Van de taal der Talmudisten x).
De aard van zijn onderwijs spiegelt zich in 't algemeen af in de onderwerpen van de disputatien, welke hij schreef en door leerlingen liet
verdedigen. Volkomen waar is toch wat prof. David Mül van Rhenferd
getuigde: Vir ille, ut erat sublimi ingenio et in orientalium literatura
versatissimus, non vulgaria et protrita sectatus est, sed ea sibi scrutanda et illustranda putavit, qua vulgo minus nota et nonnisi a sagaci
ingenio ac varia eruditione instructo inveniri et eo quo decebat ornatu
produci in medium possent. Hinc no va fere sunt omnia quae Rhenferdius commentatus est.
De juistheid van deze beschouwing kunnen wij staven door de opgave
van de oorspronkelijke uitgaven dier disputatien, voor zoover zij nagenoeg Volledig ten deele op de prov. Friesche bibliotheek, ten deele bij
het Friesch genootschap voorhanden zijn, namelijk:
D. philol. de seculo futuro, prima, 1692,- secunda 1693.
exhibeus testimonia Hecent. Rabbinorum de Seculo Futuro & Diebus Messiae,
1693.
—• exhibens summam argumentorum, quibus probatur, Semlum Futurum non denotare Dies Messiae. 1693,
Exercitationum philologicarum de fictis judaeorum haeresibus prima, 1694,- secunda, 169 i.
Disp. philol. de Sethianis, 1695.
——•
de antiquitate litterarum Judaicarum, 1696.
—de Praefectis & Ministris Synagogae, partes IV, 1700, 1701.
de voto Jephtae. 1701.
Exercitatio de cruee Christi. 1701.
Arabarcha vel Ethnarcha Judaeorum. 1702.
Dissert. phil. II de mensa et panibus propositionis ad Exod. XXV, 23 - 3 0 , Levit. XXIV,
5 - 9 , 1702.
Do ratione observandi genuinam Vocabulorvtm Hebr. significationem, 1704,
Diss. philol. de statuis et aris, Falsis verisque Dei & Hominibus Internunciis, 1705.
Observationum select, ad loca Hebraea N. T. pars prima, secunda, tertia, 1705, 1706.
Periculum Phoenicium, sive literaturae Phoeniciae, Quae late olim per Asiam, Africam, &
Buropam patuit, cruendae specimen, 1706,
i) Praeterea N. T. stylum ex modis loquendi V. T. sive ex Hebraismis, saepius
debere explicari. Orat. fun. p. 53. — Gumque certis argumentis et. Doctorum Virorum testimoniis comprobetur, Christi et Apostolorum seculo in usu fuisse eam linsîuam, quae apud Talmudicos est, ipsosque illos non alia locutos esse,
. . . .
ïbid. p. 53.
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Conjectura do Tccta Sabbathi, ad illustrationem loei 2 Keg, XVI, Vers. IS, 1707.
Exercitatio phüol. ad loca deperdita; — ad loca vexala ; — ad loca depravata et vexata ; —
Eusebii et Hieronymi, de situ et nominibus loeornm Hcbraicorum, 1707 (drie stuks).
Notae criticae et Observationes in Eusebii et Hieronymi Onomasticon locorum saci'orum,
1707.
Exercitatio Eusebio-Hieronymiana de Angnlo Arabiae vel Batanaeao. 1703,

Betreffen deze verhandelingen de Hebreeuwsche taal en oudheden,
van des hoogleeraars studiën over de taal des N. T. getuigt de bundel , welken hij uitgaf onder den titel Dissertationum phüologico-Theologicarum de Stylo Novi T. Syntagma, quo continentur Joh. Olearü, Joh.
Henr. Boecleri, Seb. Pfochenii, Joh. Coceei, Balth. Bebelii,. Mosis Solani,
Mart. Pet. Gheitomaei, Joh. Henr. Hottingeri, Joh. Lcusdeni, Joh. Vorstii
And. Kesleri, Joh. Jungii de hoc genere Lïbelli. Jacobus Rhenferdius collegit, recensuit & de sico addidit Disscrtationeni de seculo futuro. Leov.
1701.
Niet weinig liet de hoogleeraar zich voorstaan op de ontcijfering van
een oud-Sijrisch of Palmyreensch letterschrift, waarvan de sleutel tot
dusver Vruchteloos door de geleerden was gezocht. Cuperus en hij lieten den steen met eene Palmyreensche inscriptie, uit Gruter's Thesaurus
bekend, te Rome opsporen door Bianchini, die gelukkig genoeg was het
origineel, tevens eene Grieksche inscriptie bevattende, terugtevinden en
daarvan een facsimile in gips te nemen. Uitgaande van het niet gewaagde denkbeeld, dat beide inschriften hetzelfde uitdrukten, gelukte
hem, naar zijn oordeel, de ontcijfering. Hieraan is gewijd zijn Periculum Palmyrenum s. literaturae veteris Palmyrenae indagandae & eruendae
ratio & specimen, ad Gisb. Guperum, Fran. 1704.
Hoe grondig heeft hij veele Orakelen verklaart!
't Scheen dat voor hem alleen de sleutel was bewaart
Der Punische oude taaie, en 't schrift van Palmyreenen.
F.

H A L M A.

Bij de vermelde geschriften over de Bijbeltalen Voege men nog Exercitationes grammaticae ad Ps. I et Genes. I. — Ace. Abr. Sculteti PraeJ. de
recta ratione studii Theol., Fran. 1702, en Annotationes in V. T. é in
Epist. ad Ephesios, incerto auctore, Amst. 1710, met eene Praefatio van
Rhenferd.
De dissertatien Van Rhenferd, in 1686 door de studenten C. Johanssen en G. Stellman Verdedigd, handelende Be Praefectis et Ministris
Synagogae, kwamen ons niet onder de oogen. Onze hoogleeraar week
daarin af van het gevoelen var Vitrirga (in diens Archisynagogus) over
de verdeeling van de werkzaamheden der „tienmannen" in de Synagoge.
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Vitringa rigtte daarom tegen Rhenferd een De Decem-viris otiosis ad
sacra necessaria veteris Synagogae curanda depidatis Liber Singularis.
Fran. 1687. Rhenferd verdedigde zijne meening in een Specimen animadversionum (1688). Vitringa beantwoordde hem in het Voorberigt Van de
Observationes sacrae, in 1689, en kwam later nog eens op het onderwerp terug in zijne De Synagoga vetere Lïbri tres, Fran. 1696. De beide
ambtgenooten voerden hun twistgeschrijf justo acrius, zegt Vriemoet.
Bij de twisten tusschen Vitringa en Roëll-over de generatie des Zoons
uit den Vader, en den tijdelijken dood der geloovigen", ontmoeten wij
ook Rhenferd. Over de 42e vraag Van den Catechismus : Zoo dan Christus
voor ons gestorven is, hoe komt het, dat wy ooit moeten sterven ? had
Roëll zijnen discipelen geleerd, dat de dood, ook die der geloovigen,
eene straf der zonde is (mortem temporalem, etiam fidelium, esse peccati
poenam propriè sic dictam). Nadat Roëll en Vitringa persoonlijk reeds
Verzoend waren, Verschenen Van Rhenferd anoniem eene Dispositio scholastica argumentonim, guïbus probatur, mortem corporalem non esse poenam
peccati, pro Synodo Brielana (1693) en een Momentum controoersiae de
morte corporali ponderatum & examinatum, ad tollendas suspiciones & mimiendas lites, Fran. 1702. Het laatste geschrift strekte dus om eene
verzoening te beproeven in den theologischen strijd, die over Roëll's
ketterij werd gevoerd. Toen die strijd ook naar Duitschland oversloeg,
liet de hoogleeraar Joh. Schmidius, te Leipzig, door den student J. D.
Brügmann eene Diss. Theol. verdedigen in novas quorundam Clariss. Batavorum (H. A. Roëllii & J. Rhenferdi) de morte temporali hypotheses inquirens, Lips. 1705 i).
Wijders kan men als theologische geschriften van Rhenferd beschouwen de Comparatio expiationis anniversariae Pontificis Max. in V. T. cum
unica atque aeterna expiatione Jesu Christi, toegevoegd aan eene nieuwe
uitgave van den Codex Talm. lorna, c. vers. et comment. Bob. Sheringhamii, Fran. 1696, alsmede het onder den pseudoniem Irenaeus Philaletes
door hem geschreven Kort en Opregt Verhaal van de eerste oorspronk
der Broeder-Twisten, die nu 40 jaren de Nederl. Kerke verontrust hebben
en de uitslag van dien, Amst. 1708.
Door eene uitgebreide kennis der verschillende Semitische talen
verwierf onze hoogleeraar ongetwijfeld een goeden naam. Latané noemde
hem: Academiae hujus fulgidum firmumque lumen. De Gedeputeerden
verhoogden zijn tractement tot ƒ 1OOO (Bes. 23 Maart 1694). Uitbundig
wordt hij ook verheven in een viertal lijkzangen, achter de Oratio
i) Een nadruk van deze Diss. verwierven wij voor het Friesch Gen.
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funebris gedrukt. Ds. Corn. Schellinger, te Winsum, zegt daar o. a.:
F.xantlando sacros, Caelestïa dogmata, fontes
Promptus et hac nnlli dote secundus erat.
Clara Viro patuit magnis Sapientibus Hellas,
Antiquas Latii concumulavit opes.
Quicquid Hebraeus, Arabs, Phoenix Coptusque docebant,
Pectoris augusto clauserat ipse sinu.
Ruderibus Palmyra suis Hoc vindice surgit,
De Siculûm tenebris lumina Poenus habet.

De bovengenoemde academische disputen en kleine verhandelingen
zijn in 1722 Voor het meerendeel te zamen weder uitgegeven door prof.
Mill ! ), onder den titel: Jac. Rhenferdii Opera pMlologioa disputationibus
exquisitissimi argumenti constantîa.
Driemaal was hij Rector Magnificus, in 1690, 1699 en 1709. Zijne
laatste rectorale rede {Or. de fundamentis et prineipüs philologiae sacrae),
de eenige van de drie welke in druk verscheen, verraadt — volgens
Vriemoet — dat des sprekers scherpzinnigheid reeds was afgenomen.
Zonder dit laatste te kunnen betwisten, bleek ons toch, dat de gebroeders von Uffenbach in 1710 nog geene gebreken des ouderdoms bij hem
opmerkten, zooals bij Vitringa, maar integendeel, dat hij „Von allen Holländischen Professoren, so wohl zu Groningen als hier, die grösste Höflichkeit, und im Discurs die grösste Gelehrsamkeit zeigte". Hun gesprek liep o. a. OVer den , Codicem N. T. charactere Estrangelo scriptum",
te Wolfenbuttel, en over het Palmyreensch letterschrift. „Er sagteuns,
das er nun ein Werk von den Orientalïbus linguis unter Handen habe,
darinn er eben das, was MaUllon von der Latina, und Montfaucon
von der Graeca gethan, zeigen wollte, nemlich die diversitatem characterum der Orientalischen Sprachen an sich selbst, und nach den Jahren,
wie sie zu deschiffriren seyen. Bey dem ersten aber werde er erweisen, das die Utterae aller Orientalischen Sprachen, Hebräisch-Chaldaisch-Palmirenisch, alle einerley, und nur ein weiniges in ductibus
unterschieden waren; das solches aus allen alten Codicibus und Monumentis zu erweisen sey, ja dass die alten Juden promiscue in ihrem cursiven Schreiben die litteras von allen Sprachen gebraucht, welches er
uns in verschiedenen alten Codicibus hebraicis in der That zeigte, da er
uns so gar litteras Estrangelas et Palmyrenas wiese, die denen aufden
beyliegenden speciminibus ganz gleich waren."
i) Dat zijne verhandelingen bij voortduring geraadpleegd werden, bewijst ook het
w e r k : Testamentum ex Talmude et antiquitt. Hebraeorum illustr. curis
Scheidü,
Danz4i, Rhenferdi, edit. e. suis propr. disserlt. Meuschen. Lps. 1736.

Dl. II.

20
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In het tweede jaar daarna, den 7 Nov. 1712, is Rhenferd als coelibatarius overleden. Corpore olim Valido , colore vivido, valetudine usus
admodum prospera; si paullo accuratiorem vitae et victus rationem habuisset, ad seram senectutem facile Vitam videbatur protracturus —
zegt Vriemoet. Het werk, dat hij Volgens von Uffenbach onder handen
had, is, Voor zoo Ver Wij Weten, niet ter perse gelegd.
R. Andala, Orat. firn. in obitum Jacoli ühenferdii. Fran, 1713; waaraan voorafgaat het
Trogr. firn. door prof. Latané; Niceron, 1, 1 5 4 - 1 6 0 ; Duitsche uitgave, I, 434—441; Vriemoet, 641-649 ; Add. 14 ; Glasius, III ; Clir. Sepp, II, 297, 298,- van Heel, a. » , 37 ; Z.
C. von Uffenbach, Merlewürdiç/e Reisen, II, 299—302.

B e r n a r d u s F u 11 e n i u s , te Franeker den 16 Maart 1640 geboren , aldaar opgeleid aan de Latijnsche school gedurende het rectoraat
Van Opstedius '), kwam den 15 Dec. 1656 aan de academie, om in. de
regten te studeren. Eene maand daarna ontViel hem reeds zijn vader,
de hoogleeraar in de wiskunde.
Wel hield hij bij Terentius collegie in 't Hebreeuwsch, en bij Wissenbach in de regten, maar met de bibliotheek en de instrumenten Van
den ouden Fullenius was onze Bernardus reeds zoo Vertrouwd geworden,
en was daardoor de liefde Voor de mathematische wetenschappen bij
hem zoo diep geworteld, dat deze zich, ondanks alle maatregelen zijner
moeder, niet liet onderdrukken.
De vrees der goede vrouw, dat Bernardus zich uitsluitend met die studiën
bezig houden en zich te Veel aan 't openbare leven zou onttrekken, bleek ongegrond te zijn, want in het bekende oorlogsjaar 1672 zag men hem, als eersten burgemeester van Franeker, beleid aan moed paren. Na de stadsbolwerken te hebben laten Versterken, kreeg hij Verlof om op kosten der burgerij
eene compagnie krijgsvolk van 120 manschappen te vormen , aan wier
hoofd hij als kapitein, zijne broeders , de proponent Sethus als luitenant,
Franciscus als vaandrig, weldra eene schans betrokken op de grenzen.
Hun zwager Balth. Bekker vuurde den moed aan door eene godsdienstige toespraak in het kerkgebouw. Toen de vijand weder over de grenzen was, keerde Fullenius eerst naar de Alma mater terug ten einde,
na afgelegd examen, den 30 April 1674 in de regten te promoveren;
vervolgens ondernam hij eene reis naar Dantzig, om met den grooten
Hevelius kennis te maken, en diens instrumenten en waarnemingen naar
hunne waarde te leeren schatten. Voorts behartigde hij, na zijn terugi) Zoo noemt Coelier dien Rector.
1618 rector v,-erd?

Kan hij ook Joh. Oipstetus bedoelen, die in
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keer, als burgemeester van Franeker en volmagt ten landsdage, de
belangen van de stad en het gewest zijner geboorte met vaste hand,
totdat hem den 23 Febr. 1684 de leerstoel der mathematische wetenschappen , vroeger door zijn vader, laatstelijk door de Grau bekleed,
werd aangeboden op eene jaarwedde van ƒ 1000. Met hem waren aanbevolen Dr. Neijs, advocaat te Zwol, en Joachimus Burchardus, wier
wiskundige' verdiensten ons onbekend bleven.
Ofschoon Fullenius aanvankelijk bezwaar had tegen de voorwaarde
van te moeten aftreden als hoofd en lid van 't stedelijk bestuur, weigerde hij toch niet, toen Ged. Staten daarbij volhardden. Het onderwerp zijner inwijdingsrede , den 4 Dec. dv. gehouden, is niet geboekt.
Zich Voortaan geheel en al wijdende aan de bevordering Van kennis
in de hem zoo dierbare wetenschappen, smaakte onze hoogleeraar de
Voldoening altoos een groot aantal leerlingen te hebben, die hij, des
Verlangd, met groote belangstelling rondleidde in alle de Verschillende afdeelingen Van het uitgebreide veld der wiskunde. Op het Voorbeeld
zijns Vaders. Vormde hij ook landmeters, wijnroeijers en pegelaars; Vooral
trachtte hij de studie der vestingbouwkunde aantemoedigen. Men herinnere zich, dat Menno van Coehoorn zijn volle neef was. Beide waren
van denzelfden leeftijd en met elkander zeer bevriend!). Gemakkelijk
is het mitsdien optelossen hoe de aandacht des hoogleeraars Vooral ook
op den vestingbouw is gevallen, een Vak, waarvan het groote nut hem
practisch zal zijn gebleken in den oorlog van 1672. Bij dit onderwijs
werden gebakken modellen gebruikt. In de archieven der academie
vinden wij daarvan niets vermeld, maar von Uffenbach heeft die in
1710, dus kort na den dood van Fullenius, gezien. .Sondern zeigte
uns auch Herr Lauree (Loré) eine besondere Art von Modell von Vestungen. Diese war von gebacken grün und braun glasürter Erde. Es
werden die Bollwerk und Stücke erstlich formirt, alsdann wie die
Töpfer-Arbeit behört gebacken, nachmalen glasurt, und alsdann wiederuin in den Ofen gethan." Onder 'toog van Fullenius werden die modellen waarschijnlijk op de eene of andere pottebakkerij in de nabijheid
vervaardigd.
„Eene lange lijst zou ik kunnen opsommen van zoo velen, die uit zijne
school zijn Voortgekomen", — zeide prof. Coetier. „Sommigen zijn reeds
i) Onder de Aantt. op Het Leven van M. Baron van Coehoorn, â. Jhr. J, W.
van Sypesteyn, Lw. 1860, vindt men niets over Bernardus Fullenius, de leermeester
van Coehoorn.'' Wij achten dit opschrift onjuist, want noch uit hetgeen daar wordt
vermeld, noch van elders, is ons gebleken, dat F., in den gewonen zin des woords
Coehoorn's hermeester geweest is, wel dat zij van elkander profiteerden.
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in den dienst des vaderlands gestorven, terwijl anderen, die nog leven,
tot groot nut onzer republiek en den roem der natie, de voorschriften
van Fullenius, naar de regels Van den grooten Coehoorn ingerigt, in
onze legers en veldtogten met een uitstekend gevolg toepassen".
Ons is uit de notulen van den Senaat gebleken, dat van 1684—1707
Veertig leerlingen Van Fullenius, meestal Friezen, na afgelegd examen,
tot landmeters, wijnroeijers, pegelaars of ingenieurs zijn bevorderd ;
sommigen verkregen een diploma voor al deze betrekkingen*). Fullenius werd ook de leermeester van Prins Jan Willem Friso, die ten
jare 1700 te Franeker was komen studeren. Hij onderrigtte den Vorst —
Volgens Coetier • — in de beginselen Van Euclides en in de krijgsbouwkunde.
Hoe hoog onze hoogleeraar bij den geleerden tijdgenoot stond aangeschreven, bewijst de testamentaire opclragt van Chr. Huigens aan de
Volder en Fullenius, om zijne natelaten wiskundige handschriften, die
hij aan de Leidsche academie had vermaakt, te onderzoeken en te schiften , voorts daarvan ter perse te doen gaan, wat hun goed voorkwam.
Aan beider zorgen is men dan ook de uitgave verschuldigd Van Huigens' Opuscula posthuma, guae continent âioptricam, commentarios de vitris
figmandis, dissertationem de corona et parheliis , tractatum de motu et de vi
centrifuga, descriptionem automatl planetarn. L. B. 1703 2).
Fullenius heeft Van zijn eigen arbeid zeer weinig in het licht gegeven, doch des te meer in handschrift nagelaten. Men kent van hem ; Brief
van B. Fullenius geschreven aan een voornaam heer uit Friesland, liefhebbe
der mathematische Iconsten, met een berigt van B. BeMer, Amst. 1684;
en een Nodig bericht op seiner laster-schrift, geintituleert Eenvoudig en on
vervalscht verhaal omtrent het vinden der lengte van oost en toest, uitgegeven onder de naam van Lieuwe Willems Graaff. Waarin als met Icryt en
hout-kool aangewesen word, dat dese L. W. in syn proeff-stúk aan de heeren Commissarien van haar Ho. Mog. overgegeven , in 't uitvinden van 't oos
en west meer dan 700 duitse mylen verdwaalt is — enz. Fran. 1690. Wie
i) Ingenieur was de titel der krijgsbouwkundigen, verworven door van der Keessel, van Dordrecht (1688), Jan Hendriks Backer, op de Helder (1692), van der Geest

(1694), Ilerm. Mellema, van Leeuwarden (1700), Adr. Mellema, van Leeuw, en Tjepke
Reitsma, van Hetrielum (1704), Roelandt Boëthius van Coehoorn , van Leeuw., kapitein in het Regiment van Idsinga (1705), Joh. Meijer, van Kampen (1707). Het getal, dat niet naar geen diploma heeft gedongen, zal waarschijnlijk veel grooter zijn
geweest.
2
) MonumeiHa quaedam incomparabilis viri edi curarunt, quaedam etiam tempori commendarunt— zeide Coetier. 'sGravesande gaf daarvan nog uit Opera reliqua,
Amst. 1728, 2 lom., welker tweede deel, naar wij meenen, slechts eene nieuwe uitgave der Opuscula posthuma is. Uylenbroek begon in 1833 Huigens' Commercium
epistolkum uittegeven. Twee bundels zagen het lichl, doch daarin komen gcene
brieven van Fullenius voor.
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de onderwerpen wenscht te weten in de door Fulleniiis nagelaten handschriften behandeld , raadplege de 34 nummers , voorkomende achter
de Oratio funebris van Coetier. Waar die onuitgegeven geschriften gebleven zijn, is ons niet gebleken i).
Den 11 Junij 1707 sloopte eene hevige koorts het sterk gestel Van den
zeer verdienstelijken man, die wegens zijn eerlijk en Vast karakter,
godsdienstigen en weldadigen zin, ook onder de Franeker burgers even
gezien was, als in de geleerde wereld wegens zijne groote kundigheden.
Het huwelijksleven bleef hem vreemd.
Guil. Coetier Laudatio funeiris in memoriam Beruh. Fullenii, Fran. 1708, met lijkzangen
van 1'. Savois en D A. Roëll, H. A. fil.; Vriemoet, 650—655; Mr. A, Telting, Oer B. Bekker, de FuUeniussen, in it bloedjier 1672 {Friesck Jierboehjen, 1835, I—XV).

H e r m a n A l e x a n d e r R ö e l l . Den 6 Febr. 1684, terwijl men
dus, na Wubbena's dood, in Joh. Schotanus en Tob. Andreae nog twee
professoren in de philosophie bezat, werden Curatoren aangeschreven
om de Voordragt ter benoeming van een derde te doen. Dientengevolge
zag men aanbevolen P. Bayle , te Rotterdam , Jac. Oldenborgh , toen
predikant te Blija, en Elias van Steenbergh, Prof. philos. te Deventer.
Bayle werd den 29 Maart dV. op J 700 beroepen, maar bedankte spoedig. Inmiddels kwam Tob. Andreae te overlijden, zoodat er twee nominatien volgden, op de eerste van welke voorkwamen H. A.Röell, pred.
te Deventer, El. Van Steenbergh Voornoemd en Dr. Joh. Theod. Schallbruch, rector te Amsterdam. Van hen werd de eerste benoemd op een
tractement Van / 750 (G. B. 13 Juny 1GS5). Nadat Voorts nog, door
Röell te benoemen tot Theol. Prof. Extr. zonder tractement, gereedelijk zijn wensch Vervuld was om ook de theologie te mogen onderwijzen,
nam hij het beroep aan. Intusschen bleek, dat de kerkenraad te DeVenter, gesteund door den magistraat, hem geen ontslag wilde geven,
onder voorwendsel, dat Ged. Staten van Friesland hun geen officieel
berigt van die benoeming hadden doen toekomen. Een scherpe brief
dezerzijds, waarin alsnog dat ontslag werd verzocht (dd. 30 Oct. 1685),
schijnt niet gebaat te hebben, want den 7 Jan. 1686 noodigde men den
benoemde uit om te komen , „met of sonder dimissie van den magistraet
i) Ex cujus conspeclu et mihi et vobis cxorietur, nisi omnia me fallant, dubitatio, an non ipse iJIe noster tantopere a summis mathematicis adamatus seculi hujus
nostri (forte non peccavero, si et superiorum dixero) omnium illorum princeps exstiterit. Coetier, 36, 37. In den Catalogus Beuoker Andreae komen onder nr. 1239
voor Dictata in geometriam et furlificalionem, hausta ex ore B. Fullenii, 257 p, c.
11 tab. col.
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ende kerkenraed". De zaak was nog hangende, toen den 21 Maart
eensklaps goedgevonden werd, -tot meeste luister van de Academie ende
beste diensten van de studerende jeught", naast van der Waeijen en
Vitringa, nog twee professoren in de godgeleerdheid aantestellen, en
zulks in de plaats van à Marck, in 1682 vertrokken. Wel een bewijs
dus, dat de theologische faculteit onder Coccejaansche rigting zeer in
bloei toenam.
Tien dagen later kwam de gevraagde voordragt in, bevattende de
namen van de Hautecour, gewezen hoogleeraar te Saumur, Dr. Mich.
Arnoldi, Jac. Oldenborgh , Röell, Ant. Bynaeus en Tjalling Domna ,
predikanten te Harlingen, Emden, Deventer, Naarden en Workum.
De keuze vestigde zich dadelijk op de Hautecour en Röell. Hun tractement zou ƒ 1000 bedragen (G. B. 31 Mei 1686). Röell hield den 17
Junij dv. reeds de inaugurele oratie ; ook werd hij niet lang daarna door
den Senaat tot Theol. Dr. bevorderd, wat trouwens niet in de Acta is
geboekt i).
Niet ver van Unna, op het landgoed Dölbergh, in Marksland, ten
jare 1653 geboren , verloor hij zijne moeder reeds in 1655; twee jaren
later ook zijn vader, die hoofdofficier was in Brandenburgschen dienst.
Hij beoefende te Hamm onder Pauli en Gulichius de humaniora, het
Hebreeuwsch en de philosophie (1666, 1670 2) ; te Utrecht onder Fr.
Burman de theologie (1670, 1671); te Groningen onder Jac. Alting, sedert 24 Aug. 1671, de theologie en het Oostersch, totdat het dreigend
gevaar van belegering hem deze stad in 1672 deed verlaten. Zich daarna
te Bremen, Marburg, Heidelberg en Zurich ophoudende, genoot hij te
Zuricli van Heidegger privatim onderrigt in Coccejus' de foedere et testamento Dei; voorts ging hij de collegien van Myller bijwonen, om ten
laatste eenigen tijd te Birmenstorff te vertoeven bij den geleerden Suicerus. Na alzoo een paar jaren vruchtbaar in Zwitserland gesleten te
hebben, keerde onze Röell in 1674 terug, eerst naar Hamm, waarde
Coccejaan Willem Momma hem boeide, en onder wien hij in 1675 eene
Dissert. de vera satisfaetione peccatorum praestita par lesum Christum ve
dedigde. Andermaal kwam hij in 1676 te Utrecht onder Burman studeren, om ten slotte ook nog een korten tijd de Leidsche theologen
Spanheim, Heidanus , Wittichius, Le Moyne en Hulsius te hooren.
Op aanbeveling van Jac. Alting koos Prinses Elizabeth van de Paltz
hem tot haren hofprediker te Hervord; na haar dood (1680) kwam hij
i) Vitringa vermeldt het, Orat. fun. in memoriam H. P. de Hautecour, p, 40.
-) In 1670 verdedigde hij onder Gulichius eene Diss. de studio mathemalico
philosophiae praamittendo.
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spoedig in gelijke betrekking aan het Hof van onze Prinses Albertina
Agnes, totdat de gemeente Deventer hem in 1682 tot haren leeraar
beriep. Tevens gaf de magistraat hem hier de vereerende opdragt om
der academiejeugd collegien te geven over het systeem van Coccejus.
Dat de invloed van Hendrik Casimir, die den voormaligen hofprediker
natuurlijk van nabij had leeren kennen, zijne benoeming te Franeker
heeft bevorderd, zal naauwelijks vermelding behoeven.
In zijne inwijdingsrede „over den redelijken godsdienst" {Or. de religione rationali, Fran. 1686) had hij menig goed gereformeerd gemoed ongerust gemaakt, door te Verkondigen , dat men alles moest uitvorschen,
wikken en wegen, en niets ondoordacht en zonder voldoenden grond
gelooven; nog meer werd zulks het geval door zijne collegien over de
natuurlijke godgeleerdheid, een onderwerp, tot dusver niet of hoogst
zelden althans te Franeker behandeld. In beginsel Coccejaan en Cartesiaan , was hij daarbij een zelfstandig denker, die zijne gevoelens niet
verborg, maar integendeel onbeschroomd en moedig voor den dag bragt.
Toegevende, dat er vele dingen waren, die men, zonder eene bepaalde
of buitengewone openbaring, door de rede alleen niet konde vatten,
noch na de openbaring volkomen begrijpen , hield hij zich niettemin
overtuigd, dat er door God niets geopenbaard was in strijd met hetgeen
de rede aan de hand gaf. Onaannemelijk was het immers, dat de openbaring van het Opperwezen strijden zou met het ingeschapen redebeleid,
m. a. w. dat iets philosophisch waar, theologisch onwaar kon zijn.
Begrijpen wij het goed , dan wilde hij rede en openbaring met elkander verzoenen. Zijne meeningen, uit zulke beginselen voortgevloeid,
konden immers niet onaangevochten blijven. Spoedig genoeg zou de gelegenheid zich daartoe aanbieden bij de promotie van zijn neef en
leerling G. W. Duker, den 8 Oct. 1686. Diens Disp. de recta ratiocinatione was slechts eene omwerking van des hoogleeraars intreêrede. Herinneren wij ons nu, wat vroeger reeds is gemeld, hoe prof. Huber opstoof tegen den defendens, die naar zijn oordeel aan de rede een te groot
gezag toekende, en hoe Huber na die promotie het onheilig vuur, dat door
Röell was aangelegd, trachtte te bekampen. Meer en meer breidde de
twist zich echter uit, ook buiten de Franeker academie, zoodat de Kerk
in 1656 en 1687 eene merkwaardige polemiek gaf te aanschouwen tusschen verscheidene kampioenen, Van welke de Franeker hoogîeeraar
Regius, Ds. Gisb. Cocq, te Kockengen, de Utrechtsche professoren Ger.
de Vries en Witsius, met Ds. Leidekker de partij van Huber, van der
Waeijen en Andala partij voor Röell hadden gekozen. Deze philosophisch-theologische strijd levert ruimschoots stof op voor eene mono-
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graphie. Van zijnen omvang en den toon, waarop hij werd gevoerd,
geven de titels der wederzijdsche geschriften reeds een denkbeeld, voldoende voor ons doel.
1. G. W. D u k e r . Disp. de recta ratiocinatione. Fran. 1686. 18 pag.
2. U. H u b e r . Positiones juridico-theol, de anctoritate sacrae scripturae, quae extant
apnd U. Huberum in L. I de jure civitatis, C. XXVI. Nunc denuo excusae et aliquot positionibus ac antithesibus auctae, occasioue cuiusdam disput, inaug. Fran. 1686. 18 pag,
3. D. B r o u w e r . Disp. philos. de principio veritatis cognoscenda. Fran. 1686. 26 pag.
4. J. R e g i u s. Nodige waerschouwinge tegen het Oordeel en Meesterschap der Beden
over de schriftuyre en Goddel Waerheden, gedaen in een Predikatie over Coloss. 2, vers
8. Fran. 1686. 26 pag.
5. G. W. D u k e r . Diss. apol, de S. Scripturae auctoritate et divinitate, contra Ulr. Huberum — qua breviter respondetur nugis et calumniis Ger. de Vries. Fran. 1686
6. G. W. D u k e r. Nodige waarschouwing tegen de valsche beschuldigingen en lasteringen van J. Regins, en deszelfs onnoodige en ongegronde waarschouwing, Fran. 1687. IC pag.
7. G. W. D u k e r . Antwoorde — Op het tweede en smadelijke geschrift van Joh. Regins l), Sijnde een rechtveerdigiiig van desselfs Noodige Waarsehouwinge tegen de Predikatie
van Regius. Fran. 1687.
8. J o h . v a n d e r W a e i j e n . Mantissa (toegevoegd aan een dispuut, gecit. door Vricmoet, 569.)
9. U. H u b e r, De coucursu rationis et sacrae scripturae liber ad joh. v. d Waeyen et
H. A. Roèll. Fran. 16S7. 375 pag.
10. H. W i t s i u s . Ad Ulr. Huberum diss. epistol in qua de scripturae sacrae auctoritate divina, ex sola ratione adstruenda, de operationibus spiritus sancti in electis, mediatis an immediatis, de conscientia nunquam aut aliquando errante, placide disputatur. Traj.
a/Rh. 1687. 151 p.
11. G e r . de Vries.
Cartesius vindicatus, s. divina revelationis auctoritas a ratione
independens, asserta ex ratione pro Cartesio, contra propositionem Kranekeranam: de divina
scripturarum auctoritate, quae non nisi ex ratione adstrui possit. Traj. alKh. 1687. 20 p.
12. G i s b. C o c q. Examen brsve XIX assertionum de rationis usu in religione Christiana. Ultraj. 1687. 100 p.
13. N. I. M. F. L. Z e l a n d i u s (M. Leidekker). Diss. theol. de motis nuper in Frisia controversiis super authoritate scripturae et testimonio Spiritus sancti, etc. — ad Ulr,
Huberum. Goezae 1687. 84 p.
14. G e r . de V r i e s. De natura Dei et humanae mentis determinationes pnenmatologicae.
Ace, de catholicis rerum attributis determinationes ontolcgicae. Ultraj. 1687. 299 p.
15. H. A. R ö e l l . Kort onderzoek over de XII stellingen van Ulr. Huber. Fran. 1687. 48
blz. (ook eene Latijnsche uitgave.)
16. R. ab A n d a l a . Epist. apolog. ad G, W. Duker, adv. U. Huberum et H. Witsium,
in qua praeter alia potissimum demonstratur nccessitas rationis, s. manifestatioiiis Dei naturalis, eamque nee posse, nee debere abjici; praeterea conscientiam nunquam errare. Fran.
16S7. 32 p.
17. J o h. v, d. W a e y e n. De motibus à ICto nuper in Acad Frisiae temere excitatis

i) Dit tweede geschrift van Regius bleef ons onbekend,
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ad — Guil. Anslarium fipistola. Add. in H. Witzii ep-'stolam animadvcrsioiies necessariue.
Fran 1687. 69 p.
18 G. W. D u k e r . Uisp apol. altera de S. Scriptnrae auctoritate et divinitate, opposita Ulr. Huberi libro de concursu rationis S. Scripturae; H. Witsii dissert.itioiii epistolicae
ad Huberum, deque anonymi cuiusdarn Viudiciis pro Ger. de Vries. Fran. 1637. 64 p.
19. U. H u b e r. Stricturae in prodromum, B. Examen breve XII positionum, quod II.
A. Roëll pro se aliisque emisit in lucem. Fian. 1687. 20 p.
20. A n o n i e m . Kort en klaar Vertoog enz. Fran. 1687. 124 p.
21. U. H u b c r. Ad. epist D. Johannis v. d. Waeyen de motibus in Acad. Frisiae etc.
notae responsoriac; c praef. ad D. Henn Witsium. Fran. 1687. 16 p.
22. H. A. Rô'ell
Vindiciae examinis brevis XII positionum Ulr. Huberi, oppositae
ejusdem Stricturis, quibus mala ejus fides et calumniai demonstrantur et refelluntur. Fran.
1687. 84 p.
23. U. H u b e r . Praescriptio contra Vindicias Examinis brevis etc rev. viri H. A Röell;
et adversus ejasdem de Autistitibus Frisiae querelam. Fran. 1687.
24. IL v a n H a l e n . Judicium de positionibus quibusdam Franequeranis in classe Ultrajectina nupere ventilatis. Add diss. de providentia divina realiet morali. Traj. atRli. 1688.

Zonder te willen beweren dat de literatuur over dit onderwerp hiermede volledig is opgegeven, durven wij evenmin stellig' verzekeren,
dat zij in de aangegeven orde het licht zag. De Ged. Staten hebben
eindelijk het verder geschrijf in Friesland verboden.
Voor de kennis der wijsgeerige theologie van onzen hoogleeraar zullen
niet onbelangrijk zijn de door hem geschrevene Disput, de indifferentia
Dei circa decretum et opera externa (resp. Aesch. Saagmans), Fran. 1687;
Disput, theologiae naturalis et principiortmi ejus brevem delineationem exhibens (resp. G. Batai), Fran. 1688; De consáentia (resp. A. Diosi), Fran.
1689; De innata Dei idea (resp. J. Felfatusi), Fran. 1689; De cuïtu Dei
rationali (resp. A. Zilahi), Fran. 1689 ; disputen, die ons niet onder de
oogen zijn gekomen. Uit dezelfde bron, het gezag, dat hij aan de rede
toekende, als methode om, bij innige gemeenschap met Hem, God en
de goddelijke schriften goed te leeren Verstaan , vloeiden meer gevoelens
voort, die in deze en andere disputen behandeld, voor zeer onregtzinnig werden gehouden.
Zijns inziens liep de Godheid van Christus gevaar van ontkend te
worden, zoodra men in het leerstuk der Drieëenheid de generatie van
den Zoon in eigenlijken zin aannam. Een God die gegenereerd wordt,
is immers de ware God niet — zoo redeneerde hij. Oneigenlijk diende
dus de generatie te worden opgevat, als beteekenende, dat de tweede
persoon der Godheid dezelfde natuur en hetzelfde wezen bezat als de
eerste, in der tijd 's Vaders heerlijkheid in zijne werken heeft getoond'
als de ware God in het Vleesch verschenen is, en met den Vader Van
eeuwigheid af heeft bestaan.
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Voor Vitringa kon het geen geheim blijven, dat Röell dit gevoelen
privatim in de collegiekamer had ontwikkeld. Daarover niet kunnende
zwijgen, voegde hij aan de Exercitatio in difficiliora locaprioris Epist. D.
Pauli ad Corinthios XXII, defendente Wilh. Buiningh, Fran. 1689, vijf
stellingen toe, kennelijk, doch niet met name, gerigt tegen Röell, —
stellingen, „Van welke men zonder ergernis te geven in de Gereformeerde Kerk niet mogt afwijken" (Theses, a quïbus in Ecclesia Beformata
ábsque scandalo non licet recedere), luidende:
1. Filium, secundam Personam S. S Trinitatis, ab aeterno a Patre esse genitum;
2. Hanc esse primam & praecipuam rationem , quod Secunda illa Persona S, S. Trinitatis
dicatur Filius.
3. Christum Dominum satisfecisse justitiae Divinae pro omnibus electorum pcccatis.
4. Ac proinde eo? liberare ab omni poenâ peccati.
5. Et per eonsequens ctiam a morte temporali, quatenus illa censetur esse peccati poena.

De aangevallene haastte zich tegen 9 Maart 1689 ter verdediging onder zijn praesidium aantekondigen Theses theologicae de generatione Filii
et morte fideïium, Fran. 1689. Vitringa liet daarop dadelijk Senaatsvergadering beleggen en gaf daar in overweging dit dispuut niet te laten
doorgaan, omdat de uitlegging van het mysterie der generatie, die
daarin voorkwam, tot dusver in de Kerk niet gehoord was, niet overeenstemde met onze geloofsbelijdenis, noch met de in art. 31 aangehaalde confessie van den H. Athanasius. Vitringa achtte Röell's beschouwing over den ligchamelijken dood der geloovigen, als genoegzaam vergeving aanbrengende straf der zonde, ook strijdig met de kerkleer over
de voldoening. Naar zijne opvatting had de eerste in de Drieëenheid
den tweede in eigenlijken zin gegenereerd, waardoor deze Volkomen
Gods beeld in heerlijkheid bezat; de tweede had dus Van den eerste de
goddelijke natuur ontvangen.
Tegen de stemmen Van Huber, Matthaeus Sr. en Regius, liet de
Senaat niettemin het dispuut dienzelfden dag doorgaan, nadat Röell
nog nader had Verklaard, wat hij onder generatie verstond.
Voortaan werd het verschil openbaar behandeld, daar Vitringa eerst
eene Disput, theol. liet verdedigen, qua theses de generatione Filii ex Patre & Mortefideïiumtemporali, nuper vulgatae , examinantur, Defendente
Jo. Ant. de Jaussaud, Castrensi Gallo, Fran. 1689, waartegen Röell
weder stelde Diss. theol. de gen- Filii, qua suas de ea theses plenius explicat et contra Cl. V. Campegii Vitringa objectîones defendit, Fran. 1689.
Van Vitringa verscheen daarop een Epilogus dispidationis non ita pridem
a se habitae de gen. Filii, Fran. 1689; gevolgd door Röell's Diss. theol.
altera âc gen- Filii, opposita epilogo Campegii Vitringa, Fran. 1690.
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Door de vredelievende tusschenkomst der beide andere theologische
professoren, van der Waeijen en de Ilautecour, werden de wapenen eindelijk door de twistende Coccejanen nedergelegd, nadat de Senaat, op
grond van art. 1G der academiewet, zich de zaak aangetrokken, en
Röell's regtzinnigheid afhankelijk had gesteld van de onderteekening van
Vijf' door genoemde professoren ontworpen artikelen, aldus luidende volgens de vertaling van v. d. Waeijen :
1. Dat God zy Een cnde Enig in wesen.
2. Dat God zy Drie-enig in Personen.
3. Dat dese Personen van alle ewigheyd van elkander onderscheyden zijn, soo dat de eene
persoon niet zy de andere.
4. Dat dese onderseheyding zy de grond van de bysondere betrekkingen van de drie Personen op elkander, gelijk ook van de benamingen, met de welke sy tot onderrigtnig in de
H. S, benaamt worden; ende dat die betrekkingen in het Goddelijke ie begrijpen zijn voor
alle Hnys-houdinge.
5. Dat die Persoon, die de Vader i s , niet kan ofte heeft konnen zijn die geenc die de
Schriftuur Soon noemt; nogte die Persoon, die Soon is , oyt kan of heeft konnen zijn die
geene die Vader genoemt word; Gelijk als die, welke Heilige Geest is, ook noyt heeft konnen zijn die geene, die ofte Vader genoemt word ofte Soon.

Voorts wilde de Senaat aan Vitringa onder't oog hebben gebragt, dat
het meer in 't belang van Kerk en academie ware geweest, om 't geen
op de collegien privatim was behandeld, niet ruchtbaar te maken door
openbare disputen; zij het ook, dat hij de kerkleer had verdedigd.
Na aanvankelijke weigering van beiden, nam Röell den 15 Jan. 1691
het voorstel aan ] ). Van oordeel, dat Van Röell nu niets meer kon
worden geëischt, verzocht de Senaat aan Ged. Staten om hun zegel aan
een en ander te hechten. Beide werden nog door Ged. Staten in persoon gehoord. Vitringa gaf toen voor het eerst de Verzekering genoegen
te nemen met het door den Senaat goedgekeurd voorstel van van der
Waeijen en de Hautecour.
Overeenkomstig het advies van Curatoren, Verleenden Ged. Staten dan
ook weldra (28 April 1691) hunne goedkeuring, terwijl zij verder goedvonden : „tot voorkoming van meerdere verwijderinge en onruste van de
Kerke in 't toekomende te ordonneren , gelijck geordonneert word by desen, de Professor Röell, dat hy, geduirende desselfs Verblijf op onse
Academie, zijn gevoelen omtrent de eeuwige Generatie van de Soone
i) Röell schreef daarna nog een i^ort en eenvoudig berigt van het venehil over
de geboorte des Soo'ns , Amst. 1691; en Vitringa eene Korte verklaringe van het
Gelove der algemeene Kerclta aengaende de geboorte des Soons, Fran. 1691. Gelijktijdig gaf van der Waeijen ook nog een Kort berigt van hetgeen in deze zaak was
voorgevallen.
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Gods by monde oft geschrifte niet Verder sal leeren off verbreyden onder sijne discipulen of toehoorders , 't zy in particuliere collegien, publijque lessen of praedicatien, ingevolge van sijne gedaane belofte ende
subsciïptie van de vooren gemelde articulen, gelijck alle Professoren
Theologiae, Praedicanten, alle kerkelijcke vergaderingen, Kerkenraden,
Classen en Synoden in onse provincie gelast worden over de Disputen
tusschen de Professoren Vitringa en Röell geresen ende uytgegeven,
verdere ondersoek te doen, daerover niet meer te delibereren, veel min
eenige decisie te formeeren en uit te voeren, maar de selve voortaen
te laten onaangeroert, en buyten alle deliberatie, alsoo wy 't selve voor
de meeste Ruste en beste van de Kerke en onse Academie, tot voorkominge van scheuringe in deselve verstaan te behooren ; in vaste hoope,
dat wij niet genoodsaakt sullen worden, tegens de onwillige ende ongehoorsame van onse ordres te moeten procederen" — enz.
En het bleek ernst met deze resolutie te wezen, toen nog in hetzelfde jaar door Rintje Meilsma, predikant te Boxum, de pen tegen
Röell was opgevat in een boekske, getiteld : Noodlydende waerheyt ondersteunt, goedgekeurd door de classis Van Leeuwarden, en uitgegeven bij
Ant. Luirtsma. De schrijver en drie afgevaardigden der classis ontvingen in de vergadering Van het collegie eene geduchte schrobbering,
gepaard met den last aan den uitgever om alle onverkochte exx. staande
de vergadering overtegeven, en de overigen te doen ophalen (G. B.
30 Oct. 1691). Op het berigt van den R. M., dat de Franeker boekverkooper Hanso Hagenaer een herdruk gereed had van Röell's dissertatie de aetema generatione Filii et morte fidelium, gelastten Ged. Staten
den 23 Sept. 1692 een deurwaarder om zich dadelijk derwaarts te begeven -en den Boeckvercoper Hagenaer voornoemt met alle de exemplaren van de gemelte dissertatie tegens morgen voor negen uijren hier
op 't collegie te brengen."
Dat prof. Rhenferd intusschen nog anoniem over een der geschilpunten schreef, hebben wij (boVen, blz. 304) reeds Vermeld.
Röell's overige ketterijen geraakten door den twist over de generatie
des Zoons wat op den achtergrond, en het zou ons te Ver Voeren, als die
hier ook op het tapijt moesten worden gebragt. — Werd alzoo in Friesland het stilzwijgen door de overheid gehandhaafd, in Utrecht, Zuidholland en elders spraken Synoden en Classen het anathema over 's mans
gevoelens uit; men ging voort hem te verketteren, tot diep in de volgende eeuw.
Röell ging dan te Franeker onbelemmerd voort in de aangegevene
rigting te onderwijzen, ofschoon misschien wat meer bedekt en voor-
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zichtig. Hij had daarbij redenen genoeg over een gewenschten bijval
zich te kunnen verheugen en zijn naam als scherpzinnig geleerde bij
vriend en vijand te vestigen en te behouden.
Van de disputen onder Röell gehouden Vinden wij voorts nog vermeld:
Biss. pliüos. de mentis existentia; Exercitt. theol. III ad 1 Thim. 1:5,
Fran. 1692; Be vaticînio Nöetieo (resp. Chr. G. Offerhaus) 1695; Be typico
Äbrahami conjugi) (resp. M. Bagosi) 1697; Biss. metaph. theol. II deprima verüate, exliïbens certorum Bei attributorum natura et revelatione notorum, legüimam cum Primo vero connexionem (resp. F. Soos) 1698 ; de elave
cognitionis (resp. Joh. Schram) 1698; Be regno Bei (resp. Abr. Pungeler)
1699; Biss. philos. de theol. naturali dnae; de ideis innatis una, Gerardi
de Vries diatrïbae opposita, 1700; Biss. ethica, in MvqiwvivxvAÔv'amoris
Christi et CJiristianorum, ad Joh. XIII, 34, 35 (resp. P. Goijngijosi) 1700
Abr. Pungeler wijdde in 1700 en 1701 drie verhandelingen aan eene
Investigatio mysterii creationis primae, verdedigd onder van der Waeijen,
Vitringa en Röell, onder ieder hunner namelijk eene; op die onder Vitringa promoveerde hij to t Theol. Doctor. Jac. Gorclon hield in 1702 onder Röell een dispuut Be scriptoris Epist. ad EpJiesios nomine et divino
munere.
Onder Röell promoveerden na Duker in de philosophie slechts twee
zijner leerlingen, nl. Aesch. Saagmans en Fr. Henr. Gulichius, beide
op 15 Oct. 1694, de eerste op eene Biss. de dulitatione, de tweede op
eene de veritatis criterio. Men hebbe zich over dit getal trouwens niet
in het nadeel van den hoogleeraar te verwonderen , want in al den tijd
waarin hij te Franeker stond, verwierven maar drie theologanten het
doctoraat, één onder v. d. Waeijen, één onder Vitringa en één onder
de Hautecour.
De regeering toonde het bezit van Röell voor hare academie op prijs te
stellen, door zijn inkomen met 100 zilveren dukatons te verhoogen, bij
gelegenheid dat Vitringa, na andermaal voor Utrecht bedankt te hebben , een tractement van ƒ 2000 kreeg (G. B. 28 Juli/ 1702). Of men
misschien vreesde, dat cle Utrechtenaren hunne keuze nu wel eens op
Röell konden laten vallen? Dan werd die vrees al spoedig bewaarheid.
Den 22 Sept. 1704 beklom Röell daar den katheder, sprekende de Theologia et Theologiae Supranaturalis prae naturali praestantia, Traj. 1704.
Ofschoon de overheid hem gaarne haren steun bood, had hij over
't algemeen op deze nieuwe standplaats meer van zijne tegenstanders te
lijden, dan te Franeker.
Behalve eene Bisput. de sanctitate Bei et hominis, Ultraj. 1706, en wetenschappelijke verhandelingen ter inleiding van werken van Abr.Gulichius,

Wumkes.nl

318
Ant. Rouze, en Tzatmar Nemethi, schreef bij nog een Commentarms in
principium Epist. Pauli ad JEphesios, Traj. 1715.
Röell overleed den 12 Julij 1718 te Amsterdam , werwaarts hij zich,
in weerwil zijner eigene ongesteldheid, had begeven wegens het overlijden van een naastbestaande.
Van zijn wetenschappelijken arbeid zagen een drietal opera posthuma
het licht, te weten: Explicatio catecheseos Heideïbergensis, Traj. 1728;
Commentt. in Ep. ad Ephcsios pars altera; et Brevis Ep. ad Colossenses exegesis, Traj. 1731 ; Exegesis in Psalmum LXXXIX, Duisb. 1737.
Cornelia Bailli, van Amsterdam, zijne echtvriendin van af October
1687, overleefde hem met zes van hunne negen kinderen, van welke
twee zonen met eere ieder een professoraat te Deventer hebben bekleed.
Brevis historia vitae et scriptor urn. Rermanni Alexandri Röell, in de Libl. Bremensis
Cl. 11, 7 0 7 - 7 2 1 ; C. Burman, 306—312; Vriemoct, 656—671; Add. 14; Glasius,III, 189—
197; Upeij . System. Godgel. 215—225; IJpeij en Dermout, II, 542 — 557; Diest Lorgion
1 8 0 - 1 9 4 ; Lc Clerc, BiUiotheque Univ. 1(187, T. VI, 4 2 2 - 5 0 3 ; VII, 4 9 9 - 5 0 2 ; Joh. van
der Waeyen, Kort herig t nopens het geene so hj de Hooge Regeering e en Heer en Curatoren
mitsr/aaders Rector en Senaius der Academie tot 'Franeier gedaan, als elders voorgevallen
is, in de saaie van geschil over de Generatie des Soons Gods, ttisschen de Ileeren Vitringa
en Röell, Uvan. 169L (geput uit het Diarium Senaius, III, 123, 124, 145—167); H. J.E.van
Hoorn, Disquisitio last. dor/mat. exponens R'áellü litem de aeterna generatione Filii Bei a
Palre, Traj a/Rh. 1856 ; van Ileel, Gampegius Vitringa als godgeleerde beschouvjd, 92 - 97 -

j o h a n n e s R e g i u s . Terwijl de benoeming van een derden Prof.
Philos. in den zomer van 1685 werd voorbereid, kwam Tobias Andreae
te overlijden, weshalve den 13 Junij d. j . twee drietallen werden opgemaakt. Uit het eerste is — gelijk wij zagen — Röell benoemd, uit het
tweede Joh. Regius, predikant te Stavenisse, die met Jac Oldenborgh,
pred. te Emden, en prof. Nuberius van Harderwijk, daarop als de
tweede geplaatst was. Een tractement van /750 werd hem toegelegd.
Geboren den 15 Nov. 1656 op het fort Frederik Hendrik, in StaatsBraband, waar zijn vader het predikambt bediende, in 1676 te Utrecht
in de philosophie gepromoveerd, door de classis van Edam in 1676 tot
den predikdienst toegelaten, was hij ten jare 1679 de herder en leeraar
der gemeente Batenburg geworden, en van daar in 1681 naar Stavenisse vertrokken.
De leerling van Ger. de Vries x) had den moed te midden van zoovele
i) Yriemoet ontleende aan Burman, Traj. Erud, 53, dat onze Regius zich aan de
zijde van de Vries schaarde in diens twist met Fr. Burman »de natura mentis hu-
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Cartesianen als vertegenwoordiger der Aristotelische rigting in Franeker
optetreden, en aanvaardde mitsdien zijn professoraat den 17 Junij 1686,
sprekende de methodo pliilosophandi (Fran. 1686). Dat hij al dadelijk in
den twist oVer het gezag der rede tegen Rö'ell en Duker eene lans brak,
is boven reeds aangestipt. Tegen den Duisburgschen theoloog Henr.
Hulsius rigtte hij eene Diss. de modo percipiendi S. Scripturae divinitatem,
Fran. 1688.
Hoewel het onzen Regius niet aan kunde, gaven en ijver ontbrak,
was het hem toch niet mogelijk, et cui hoc fuisset Herculi? — zegt
Vriemoet teregt — eenigen opgang met zijne Verouderde rigting te
maken. Mag men dus aannemen, dat hij slechts weinige leerlingen
kan hebben geteld; het laat zich daarbij tevens gereedelijk verklaren,
dat Regius daarom ook een ander vak, namelijk de geneeskunst, gingbeoefenen. Na door den Senaat honoris causa tot Med. Doet. te zijn bevorderd (9 Junij 1696), wijdde onze hoogleeraar zich dan ook.aan de
geneeskundige praktijk.
De wijsgeerige studiën bleven niettemin zijne Voorliefde deelachtig',
zoo als men kan afleiden uit het ter perse gaan van zijne drie handleidingen : Institutionum logkarum epitome , Fran. 1705; Institutionum ethicarum compendium, Fran. 1708 ; en Principia philosopUae theoreticae , Fran.
17111). Met zijn ambtgenoot Andala begon hij in 1712 een pennestrijd over het metaphysisch onderwerp , de modo concipiendi dependentiam actionum creaturarum a Deo, die Van weerszijden reeds een
tweetal verhandelingen of disputen had uitgelokt, toen hun van hooger
hand het stilzwijgen werd opgelegd. De door Vriemoet aangewezen bron,
waaruit men de geschiedenis van dit twistgeschrijf kan leeren kennen,
stond ons niet ten dienste2). Wij vermoeden echter, dat het door hem
vermelde boekske Van Regius, getiteld Metaphysica repurgata, cum Tractatu gemino, de providenUa Bei reali, et de Libertate divina in agendo ad
extra, et creaturarum in existendo contingentia, Fran. 1715, daarmede
in Verband staat. — In 1718 en 1719 Voerden zij wederom de pen tegen
elkander. Regius' dissertatie de Gartcsio Spinosae praeîucente, werd door
Andala begroet met een Allogiiium amicum et sincerum ad cl. Collegam
manae et congenitae vitiositatis in infantibus", en in 1669 geschreven heeft: Vindiciae narratoris confutati, quibus argumenta a Clar, de Vries pro novitate et absurdilale dogmalis de infantibus in utero matrum actu peccantibus etc. confirmantur.
Een ex. van dit geschrift bevindt zich o. a. in de boekerij der Remonstrantsche Kerk
te Amsterdam.
!) Hiervan bestaat eene Nederd. vertaling: Beginselen der beschouwende philosophie, Rott. HU, en Amst. 1735.
-) Wilh. Vaii, S. S. Th. Stud., Pietas avunculo suo honorando lo. Regio —
eæhibita in maturanda editione eius Moderaminis inculpatae tutelae, etc. Amst. 1713.
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antagonistam, waarop de eerste zijn Gartesius verus Spinosismi architectu
schreei, misschien een dispuut. Van Andala's zijde volgde nog eene
Disp. pliysica, qua representatur Cartesius verus Spinosismi eversor et pl
sicae experimentalis architectus (Def. Georg. Szoboszlai, 1719).
Dat Regius niet geheel zonder leerlingen bleef, getuigen onder anderen een paar disputen, welke wij als in 1713 onder zijn praesidium gehouden Vonden Vermeld , nl. die Van C. Barbe, de mente humana, en
Van W. Scholten, de aqua.
In het begin Van zijn hoogleeraarsambt, den 1 Sept. 1G87, bevorderde
hij Jac. Romans, Van Middelburg, tot Philos. Dr., nadat deze had Verdedigd eene Biss. de suUïlibus corporum effluviis; den 27 Junij 1715 promoveerde onder hem Petr. van Eijs, op eene Disput, de Platone Mosaisante. Deze twee zullen de eenigen niet zijn geweest.
Voor de eerste maal in 16'JS als R. M. optredende, hield hij eene
Oratio cle Jwmine aulomatico; aftredende sprak hij in 1699 de vera men
cum corpore unione (Fran. 1703). Zijne rectorale oratie in 1709 handelde
de sapieniia imaginaria, die van 1719 de S. Scriptura, rerum naturalium
optima, cevtissima, fidissima, magistra; in 1725 voor de vierde maal de
scepters opvattende, sprak hij pro Scepücismo. Zijne vijlde rectorale
rede , die, misschien jammer genoeg , niet is uitgegeven , was gewijd aan
de geschiedenis en de lotgevallen der Franeker academie van 1685 tot
1735; alzoo gedurende zijn professoraat.
Vijf maal was hij dus Rector der hoogeschool, een Voorregt, te zeldzaam om niet vereeuwigd te worden in een Zeegezang ter eeren van —
Joh. Begitts — als syn Ed. —- voor de vijfde reys tot B. M. — wierd ingcweydt (door Jac. Tieboel, Fran. 1734, in plano), en in Eerebloemen gcstrooyt ter eercn van ..••ƒ. Begius , door Dan. Bacot (Ibid. 1734, in plano).
Als twee en tachtig-jarig grijsaard overleed de waardige, bij zijne
ambtgenooten zeer geachte, man den 9 Sept. 1738. Had hij de Aristotelische rigting door de Cartesiaansche zien verdringen, hij beleefde
dus ook nog den tijd, waarin deze philosophie voor de Newtoniaansche
begon plaats te maken.
In 1718 was hem zijne levensgezellin Cornelia Stamper, geboortig van
Scherpenisse, reeds ontvallen. Uit hun 33-jarig huwelijk sproten negen
kinderen, van welke den vader vier overleefden.
Vriemoet, 672-677; Glasius, I I I , 1 5 9 - 1 6 1 . De Oral. funétris , door prof. du Bois gehouden, in lis door Vriemoet geraadpleegd, bleef onuitgegeven.

C o r n e l i u s Van Eek. Noodt was naauwelijks vertrokken, toen
den 8 Febr. 1684 in zijne plaats werden aanbevolen Jodocus van Gesseler,
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Heinrich von Cocceji en Joh. Tesmarus, hoogleeraren te Harderwijk,
Heidelberg en Marburg. Vruchteloos was de benoeming van den tweede
op /1200 tractement. Blijkens eene Resol- van Ged. Staten Van dien
dag, was dit den 3 Mei dV. reeds bekend, en toch wachtte men een
geheel jaar, eer het benoemingswerk werd hervat. Pittenius, Corn. Van
Eek en Paulus van Ghemmenich, drie advocaten, de eerste bij den
HoVe Van Holland, de tweede te Tiel, de derde te Franeker i), waren
de aanbeVolenen, uit welke Van Eek den 11 Sept. 1685 zich op ƒ1000
tractement zag benoemd.
Zijne ouders waren Lambertus van Eek, burgemeester Van Tiel,
momboir Van Gelder en 't graafschap Zutphen, en Gijsberta Croezen Van
Asch. Te Arnhem den 28 Oct. 1662 geboren, te Tiel aan de Latijnsche
school opgeleid, terwijl J. van Aelhuysen 2) daar rector was, bezocht Van
Eek aan de Utrechtsche en de Leidsche academie de scholen Van GraeVius, Jac. Gronovius, Joh. Voet3) en Böckelmann. In zijn twintigste
levensjaar promoveerde hij te Leiden in de regten (18 Junij 1682), op
eene Diss. de septem damnatis legïbus Pandectarum, sivccrucibus ICtorum.
De invloed Van den grietman Tjaard van'Aylva, aan wien onze Van
Eek door zijne leermeesters waarschijnlijk was aanbevolen, baande hem
den weg naar den katheder Van Noodt.
Hij aanvaardde dien den 17 Junij 1686 met eene Oratio de praestantia
et necessitate juris civïlis Bomani4). Dat hij waardig gekeurd werd om een
Noodt optevolgen en plaats te nemen naast Huber en Schelkens, bewijst
wel, dat men groote verwachtingen van den 24-jarigen van Eek koesterde. En dat dit werkelijk het geval was, lezen wij in de dichtregelen
van G-odefr. van Bodeck, Nob. Gelrus, geplaatst achter de genoemde
inaugureele oratie.
Nootius hic docuit, docet liic praeclarus Huberus,
Oraclum patrii, parsque aliquando , fori.
Ast etiam est aliquid, genio praeeunte capillos,
Principibus dudum perplacuisse viris.

i) Over van Ghemmenich, door Huber geprezen als »advocatum doctrina et ingenio nulli secundum" leze men Gab. de Wal, ann. p. 167, 440.
2
) Over van Aelhuysen vgl. men Peerlkamp, De poè'tis Latinis Nederlandiarum,
434—436.
3
) Onder dezen hield hij eene Disput. Jur. de morle. L. B. 1681.
4
) Quod quidem argumentum — zeide hij, p. 11 - aut omnia me fallunt, hac
infesta Themidi nostrae tempestate, qua legum Romanarum majeslas, tot criminationibus laesa, tot proscissa calumniis, si minus ruinam ac interitum minari, at multum certe de pristino nitore suo remisisse videri possit, nunquam satis commendatur.

Dl. II.

21
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Voetius hoc magnus, vel Graevius arguat ingens,
Et Boccelmanni vivida fama tui,
Indicet id, quo sese Arnhemia jactat alumno ,
Gelriaci tecum Ryckius Orbis bonos.
Quid? nisi bis meriti pareus laudator honoris,
Gronovius genium suspicit esse tuum.

Hoe hij weldra tegen Huber moest optreden, toen deze eene thesis
liet verdedigen, die tegen de academische jurisdictie scheen gerigt, is
vroeger reeds uitvoerig genoeg door ons behandeld (I, 356). Sommigen
hebben hem er eene grieve van gemaakt, dat hij, zooveel jonger dan
Huber, dezen zoo Vinnig ontmoette. De zaak werd echter door beide
partijen met groote animositeit behandeld. Van Eek trad ook niet uit
eigen beweging tegen Huber op, maar het stellen Van een verweerschrift was hem door den Senaat opgedragen. Als lid der juridische
faculteit kon hij zich daaraan moeijelijk onttrekken, en wij zouden hem
liever prijzen wegens zijn moed en zijne zelfstandigheid in het beteugelen
van Huber's zucht tot overheerschen, dan zulks te laken, alleen omdat
hij jonger was.
Tenzelfden jare bestreed hij ook in den vorm eener Epistola ad amicum hetgeen Huber over de ouders van Justinianus had geschreven in
de Praefatio der Positiones Juridko-Theólogicae, die pas het licht
hadden gezien. Van Eek vestigde weldra zijn naam in de geleerde wereld met de bekende Principia juris civilis secundum ordinem Bigestorum
in usum domestkorum collegiorum vulgata. Fran. 1689, 2 tom.
Welk een duurzame bijval dezen arbeid ten deel viel, kan men afleiden uit de talrijke herdrukken, nl. in 1694, 1697, 1713, 1724 ,
1756 en 1784. „Was die Eckische Pandecten besonders haben, bestehet
darinnen — zegt Nettelbladt, — dass 1° der Titel de origine iuris viel
weitläuftiger abgeharidelt worden, als Von anderen vor ihm geschenen
war; 2° das römische Recht darinnen ganz rein, ohne Einmischung
irgend eines andern Rechtes , abgehandelt worden; 3° dieselben sehr,
dass man so redet, Textualisch sind, indem sich Eek besonders bemühet
hat, den Inhalt des Textes iedes Titels der Pandecten in diesem Lehrbuche kurz Vor Augen zu legen". Huber bragt den bewerker zelfs zijn
onverdeelden lof1).
Van Eek beoefende ook de Latijnsche dichtkunst. Van zijne veri) Plura nos heic de historia juris, post tot bominum doeüssimorum commeiitarios non collocabimus, praesertim postquam id actum diligentissimc et copiosissime
a ViroCl. Cornelio van Eek, juris in bac Aeademia dignissimo Antecessore, qui brevissime et nitidissime ad h. t. exhibuit, quae aliunde multo labore quaerenda fuissent.
Praelect. juris civilis, ad Til. de origine juris, in fine (ed. Le Plal, 11, 15),

Wumkes.nl

323

strooide Carmina, die, Volgens Vriemoet, talrijk zijn, ontmoeten wij
eene Elegia op de oratie Van Perizonius over de troonsbestijging van
Willem III, en een Epigramma in Panegyricum Jo. Schotani, bij dezelfde
gelegenheid. Paulus Van Ghemmenich, dezelfde, die met hem naar het
professoraat had gedongen, moet van Eek's poëzie ergens ongunstig
beoordeeld en daardoor aanleiding gegeven hebben ! ) tot des hoogleeraars
Justa indignatio edita contra poesin et crisin inepti et temerarii versifiçatoris ad vindicandum carmen votivuni pro successu et progressu expeditionis
Anglkanae vulgatum et iniustissimis cahimniis traductum, Fran. 1689.
Bij zijn optreden als R. M. in 1692 hield van Eek eene Oratio devita,
morïbus et studüs M. Antistii Lábeonis et c. Alteii Capitonis; bij de overdragt ten Volgenden jare hield hij de Oratio (prima) de studio poetices
conjungendo eum studio juris Momani.
Ruim eene maand later te Utrecht beroepen, Vertrok hij derwaarts
en hield den 11 Sept. 1693 aldaar zijne intreêrede de ratione studii juris
rede instuendi. Weldra maakte hij een onuitgegeven werk zijns leermeesters voor de pers gereed, nl. J. F. Bockelmanni tractatus posthumus de differentüs iuris civilis, canonici et hodierni, add. praejatione de usu
et ábusu iuris canonici et hodierni in institutione academica, Traj. 1694;
voorts verrijkte hij de literatuur over het leenregt door de uitgave Van
drie Hss., te weten: Guil. Fomerii et Ant. Oontii tractatus de feudis, et
Elementa iuris feudalis Fr. Hottomanni, Traj. 1694. Zeer gewaardeerd
werden zijne Theses juris controversi, sec. ordinem JDigestorum, die haren
oorsprong aan zijne dispuutcollegien ontleenden, in 1700 — Volgens
Vriemoet — Voor de derde maal het licht zagen, en in 1759 en 1776
te Leiden een herdruk beleefden. Driemalen bekleedde hij te utrecht
het rectoraat, in 1695, 1704 en 1716 2).
Na den dood Van den Leidschen hoogleeraar Joh- Voet scheen de
vrees niet ongegrond te zijn, dat Van Eek tot diens opvolger zoude gekozen worden. Om dit te Voorkomen, Verleende men hem te Utrecht,
met verhooging Van zijn inkomen, den titel Prof. juris hodierni.
Burman verzekert, dat Van Eek bij Voortduring met grooten lof heeft
onderwezen en zich daarbij over een groot aantal leerlingen mogt Verheugen. Van zooVelen, die mede door Van Eek zijn gevormd, Verdienen
!) Onder de Carmina miscellanea van à Ghemmenich, door Sande verzameld,
Leov. 1746, vindt men een Propempticum augustissimae Auriaci expeûilioni in
Angliam dicalum, CI_). ID- C. LXXXVIII, p. 162—165, maar hierin is niets beleedigends voor van Eek te vinden.
2
) In 1696 hield hij bij zijn aftreden de Oratio altera de studio poetices conjungendo cum studio juris Romani; in 1717 eene Oratio de religione et piet at e vet e rum
ÏCtorum.
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Corn. van Bijnkershoek, P. de TouUieu, W. Best en A. F. Rivinus
niet onvermeld te blijven. Aan zijne voorspraak had de eerstgenoemde
de vervulling Van den wensch te danken om van de theologie in de
regten te mogen overgaan. En het pleit voor de degelijke geleerdheid
van v. Eek, dat deze groote leerling der Franeker academie in latere
jaren hem altoos hoog waardeerde. De TouUieu verdedigde te Franeker
onder zijne leiding in 1692 eene verhandeling de jure nuptarum; en te
Utrecht, over het zelfde onderwerp weldra een tweede stuk. Willem
Best, later hoogleeraar te Harderwijk, prees onzen v. Eek, als iemand,
qui eruditione rarissima sui venerationem, humanitate vero prorsus
egregia amorem sui omnibus incutit (Ratio emendandi leges, Tra,]'. 1707,
C. 21, § 4); Rivinus , hoogleeraar te Wittenberg (geprom. te Utrecht in
1731), noemde hem praeceptorem suum nunquam sine debita gratissimi
animi testificatione commemorandum (Jurispr. Gompend. Wittenb. 1753,
S. 7, gecit. d. Nettelbladt).
Van Eek was sedert 1696 gehuwd met Catharina Witte of de Wit
(Catharina Wittia). Uit dezen echt, die — in welk opzigt wordt door
Burman verzwegen — ongelukkig zou zijn geweest, sproten twee jongens , Lambertus en Hendrik, die reeds overleden waren, toen hun
vader den 26 Oct. 1732 in 70-jarigen ouderdom ten grave daalde.
C. Burman, 90—92 ; Leben mid Schriften des Cornelius van Mclc, in Dan. Nettelbladt's
Rallische Beytrage zu der juristischen Gelehrten Historie, Halle 1755, I, 355—376 ; Vrieinoet, 678—681, add. 14,- O. W. Star Numan, Corn. van Bijnkershoek, zijn leven en zijne
geschriften.; passim.

H e n r i c u s P h i l i p o n e u s cl e H a u t e c o u r , eigenlijk H e n r i
P h i 1 i p o n, Sieur de H a u t e c o u r , door de opheffing der academie
te Saumur (Jan. 1685) niet slechts van zijn ambt als hoogleeraar inde
theologie aldaar beroofd, maar na de herroeping van het edict van
Nantes (17 Oct. dv.) genoodzaakt zijn geboortegrond te verlaten, kwam
den 7 Febr. 1686 na vele wederwaardigheden met zijn gezin te Amsterdam , waar hij zich voorloopig vestigde.
In Frankrijk had hij een goeden naam, die door talrijke réfugiés herwaarts overgebragt en verbreid werd; daarbij liet hij zelf, zoo dikwijls
hij hier of daar den kansel beklom of met wetenschappelijke Nederlanders in aanraking kwam, een gunstigen indruk na. Zoo ook in
Friesland: ubique in omnium oculos ingessit dignitatem gravitatemque
suam — zeide Vitringa .— cum pare prudentia & humanitate sociatum.
Hoc tempore mihi primo innotuit, & vidi in ipso exemplum quod pro»
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babam; sed quod pluris erat, vindicavit sibi judicium & affectum celeberrimi collegae nostri Waeijeni, rov fiaxaçivov, Seren. Principi Casimiro
à sanctioribus consiliis. — Aan den invloed van van der Waeijen bij
den Stadhouder is welligt het boven (blz. 310) reeds vermelde besluit
van Ged. Staten, van 21 Mei 1686, om nog twee theologische hoogleeraren aantestellen, zijn oorsprong verschuldigd. Curatoren zullen
wel een wenk hebben ontvangen om de Hautecour op de Voordragt te
plaatsen. Dat men door een uitgeweken hoogleeraar van naam réfugiés
hoopte te trekken, ligt voor de hand. Zonder Röell te kwetsen, die
reeds tot extraordinarius was benoemd, kon inmiddels geen ander ordinarius worden aangesteld. Van daar dat deze, nog vóór zijne inauguratie , ook tot gewoon hoogleeraar werd bevorderd, ten dage waarop
de Hautecour met algemeene stemmen van Stadhouder en Gedep. zich
in denzelfden rang zag geplaatst (31 Mei 1686). Drie dagen te voren
was onze réfugié tot predikant te Deventer beroepen; twaalf dagen later Viel hem het beroep naar Middelburg ten deel. Van deze drie aanbiedingen koos hij den katheder.
Uit een oud en adelijk geslacht den 5 Sept. 1646 te Duché, in NederNorrnandie, geboren, bezocht hij sedert zijn negende levensjaar het
gymnasium te Saumur, waar de Graecus Tanaquillus Faber, die ook
eens Voor een leerstoel te Franeker in aanmerking kwam (boven, blz.
249) een grooten invloed op de studiën van den jongeling heeft uitgeoefend. In 1662 terzelfder plaatse aan de academie gekomen, wijdde de
Hautecour, die voor de theologie bestemd was x), zich eerst aan de wijsbegeerte, en zulks onder de elkander opvolgende professoren Gaussin
en Druet. Met deze studiën ging hij, ook na in 1664 tot A. L. M.
bevorderd te zijn, voort, hiertoe vooral geleid door den omgang met
Rob. Chouet, Philos. prof. aldaar sedert 1665. Eene ziekte van dezen
vriend, diens terugkeer naar GenèVe, en de vacature hierdoor ontstaan,
openden hem de gelegenheid om tijdelijk de collegien in de theoretische
en practische philosophie te leiden. Vrij zeker zou hij Chouet's opvolger zijn geworden, zoo hij niet vast besloten ware geweest om zich te
houden aan de theologie, wier boefening hem reeds boeide. Met de
openbare verdediging eener Biss. âe fide, die van één uur 's middags
tot den avond duurde — singulari illius Almae more — besloot de Hautecour zijne academieloopbaan. Ter wille van den naijver of de gevoe!) . . . raro inter homines nostri ordinis in hisce oris Divinae Providentiae beneficie, sed Irequentiori in Gallus, ubi Nobiles Domus inter ipsos Protestantes, ad
honestandam Religionem & suum in eam affectum ac zelum testificandum, e prole
sua solitae fuerunt alk|uem ad sacra destinare. Vilringa, Oral. fun. 12, 13. Vgl.
hierbij Koenen, Gesch. der Fransche vluchtelingen in Nederland, 167—169.

Wumkes.nl

326

ligheid der Roomschgezinden, dongen Protestantsche theologen daar
destijds niet naar den doctoralen graad. Twee jaren later Vond hij een
Vasten werkkring in het predikambt te Saumur, hetwelk den 22 Nov.
1671 door hem is aanvaard, na een Vooraf gegaan Synodaal examen.
Spoedig Volgde nu ook zijne echtVereeniging met Helena Perroteau,
dochter Van een advocaat te Parijs. Het hoogleeraarsambt te Saumur,
hem den 18 Maart 1677 opgedragen, bekleedde hij met toenemenden
roem, totdat de bovenvermelde omstandigheden zijn werkkring afbraken.
Boven velen Verkreeg hij — dank zij den invloed van Verwanten en
Vrienden — bij eene speciale Vergunning des Konings het Voorregt om
zijne vaste goederen te gelde te mogen maken, de overigen te vervoeren , en alzoo zijn fortuin te redden.
De redevoering, waarmede hij den 17 Junij 1636 zijne taak te Franeker aanvaardde, handelde de vera ratione ordinis decretorum divinorum,
de salute generis humani. Wat de Acta Senatus niet vermelden, maar
door Vitringa wordt medegedeeld, is zijne bevordering tot Theol. Doet.,
tegelijk met Ró'ell, eenige dagen later.
Kon het wel anders, dan dat hij als hoogleeraar aan eene Nederlandsche hoogeschool zich in de eerste plaats op de hoogte moest brengen van het Coccejaansche stelsel en de daarmede zamenhangende betwiste vraagpunten? Dit deed hij, met de uitkomst, dat de verschillen
zich, naar zijne opvatting, dikwerf om een woordenspel bewogen en
door voor- en tegeningenomenheid werden gevoed, dat er echter op het
punt van belijdenis in 't algemeen eene bevredigende eenstemmigheid
heerschte, die men met hart en ziel op doeltreffende wijze moest trachten te bevorderen.
Daar Sepp integendeel uit de titels der dissertatien van onzen hoogleeraar afleidde, dat deze een vreemdeling was in de godgeleerde vragen, die toen hier te lande de meeste belangstelling trokken, is het wel
noodig onze mededeeling met de woorden van Vitringa te staven:
Postquam in hasce nostras venisset regiones et stabilem obtinuisset
sedem, & vero tum propius recognosceret dissidia sententiarum, quae
turn maxime vigebant inter Doctores Ecclesiarum Belgicarum de Doctrina & hypothesibus Cl. Cocceji, protinus se diligenter applicuit ad
magni hujus Viri Libros revolvendos & pro usu necessario perlegendos,
ut de momentis controversiarum, quae inter fratres agitabantur, non ex
affectu & clamoribus dissentientium, sed ex ipsis fontibus per se ipse
prudens judicaret. Quod cum studiose egisset, ipse aperte & absque
ambagibus , clarissime se perspexisse affirmavit, nullum hic esse dissensum in summa sive fundamento Fidei; sed in methodo docendi. Doe-
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trinam, si basin & fundamentum spectes, ubique eandem; modum et
methodum ejus tractandae discrepare. laudare etiam acumen & perspicaciam Cocceji, tanquam Interpretis Divinarum Literarum singularis
ingenii & meriti. Et tarnen nolim dissimulare, illum propensiore
fuisse affectu in eas partes, quae hypotheses quasdam, & inter has
praecipue de Natura & genuino aspectu Foederis Sinaitici, sive Oeconomiae
Legalis, & methodum interpretandi, qua prophetiae aliquae V. T. absque necessitate transferuntur ad singularia Fata & Eventus Ecclesiae
Novi Foederis , quam Doctus ille Vir sequutus est, vel minus probant,
vel etiam improbant; sic tarnen ut pro peritiasua & ingenii moderatione
in. aliis multis lucem sibi oblatatn non sperneret, quin lubens gratusque
suis locis admitteret. Caetera palam professus est, ut modo praefabar,
judiciumque hoc suum in Commentariis Vitae suae plane ac diserte consignaVit; esse in his quae inter fratres disputantur, logomachias plures,
affectuum dissidia multa, uM tarnen in rerum & fidei summa omnimodus rcperitur consensus. Interea pacem Ecclesiae scindendam non esse; sed mature
ineundas vias pacis, & monendos diversa sentientes, ut meliora edoctî
al incepto desistant. — Et tarnen ipse ubique ingenuus & sui judicii, in
Doctrina de Gratia & ratione culpae primi peccati ad posteros translatae
probabat maxime sententias Theologorum Salmuriensium, Decessorum
suorum & Josuae Placaei, etc.*)
Van eene Verzoenende gezindheid gaf Mi zelf al spoedig een bewijs
gedurende de twisten tusschen Vitringa en Röell, gelijk wij boven reeds
hebben gezien.
Op philosophisch gebied was zijne rigting tamelijk vrijzinnig. Hoc habuisse sibi persuasum (sive suis sive alterius Verbis dicit) in rebus fidei ac
Theologicis a novarum opinionum pruritu abstinendum, ne quid detrimenti capiat, vel fides, vel pax, vel veritas Christiana; at Vero in rebus
naturae ac Philosophicis & humanioribus literis, ubi in nullius Verba
juratur, & citra pacis, vel salutis vel pietatis dispendium in utramque
licet ire partem, majorem esse concessam turn sentiendi turn loquendi
libertatem.
Wat zijne academische werkzaamheden betreft, ontmoeten wij hem
reeds den 9 Sept. 1686 met van der Waeijen en Vitringa ter vergadering van Ged. Staten, om te bevorderen, dat er middelen werden aangewezen , waarmede een -goed getal Franse proponenten" kon worden
onderhouden of gesteund. Het gevolg hiervan was, dat weldra op hoog
bevel „sodanige personen als haer sullen aengeven voor franse gevluchte
i)

Orat. fun. 5 0 - 5 3 .
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gereformeerde proponenten" door de professoren in de theologie, de letteren en philosophie te Franeker werden geëxamineerd. Men bevond dat
er toen reeds vijftien waren.
Volgens Vitringa's verzekering vonden de collegien van de Hautecour
veel bijval. Natuurlijk trof men daar de réfugiés aan, zoo vele of weinige als zich te Franeker ophielden, en onder deze uitstekende personen, die later in ons land, in Pruissen en Engeland, met eere het
Evangelie hebben verkondigd.
Commentaren op Leviticus, Jesaja en Marcus, verhandelingen over
Messiaansche voorspellingen en het Genadeverbond, door hem voor de
pers bewerkt, hebben het licht niet gezien. Men kent van hein slechts
eenige disputatien, o. a. De mysterio pietatis ad 1 Tim. III, 16 (Fran.
1687); Âd oraculum, Genes. III, 15 (1689); De symholo Apostolico (1691,
1692, ook herdrukt, zonder zijn naam, als Disquisitiones de Symbolo,
Amst. 1702); De peccato in Spir. 8. in aeternum non remittendo, ad Mare.
III, 28, 29, 30, 2 partes (1702); Ad Mstoriam Daemoniaci a Christo
sanati, Mare. V, 1—20 (1704); De lege et Evangelio, ad loh. 1,17 (1706,
1710); Controversiarum de religione brevissima synopsis (1709); Disp. theo
de Scriptura sacra (1709).
Tweemaal sloeg hij de eer van het Rectoraat af, wegens onbekendheid met onze taal. Aan Vitringa ontleenen wij wijders het gunstig
oordeel, dat de Hautecour door aanhoudende en onvermoeide studie,
waartoe hem eene uitgebreide boekerij de hulpmiddelen bood, zich eene
uitstekende en veelzijdige kennis in de theologische wetenschappen,
ja eene degelijke geleerdheid, had verworven. Bij eene meer dan gewone ervaring in het Oostersch en het Grieksch, was hij, sprekende
en schrijvende, het Latijn geheel meester. Hetzij hij voor de vuist
zijne lessen gaf, dicteerde of disputeerde, immer beheerschte hij zijn
onderwerp , altoos tintelde daarbij het levendig vernuft van den vluggen
Franschman. Te rijkelijk vloeide hem de stof uit den overvloed zijner
kennis toe, dan dat hij zich kon houden binnen de enge grenzen van
systematische handboeken. Tevens sierden den hoffelijken edelman vele
deugden, en een waarlijk vroom gemoed.
In 1689 trof hem het verlies zijner gade, die hem zes kinderen had
geschonken, van welke tijdens der oud'ren komst te Franeker nog twee
dochters in leven waren. Eveneens overleefde hij Louise Mauricette
1'Huiller, Dame de Chalandeuse, van 1696—1711 zijne tweede echtvriendin,
bij wie hij eene dochter had. Volgens eene aanteekening van Dr. Banga was
deze dame de eerste in haren stand, die zich te Franeker Mevrouw liet
noemen, eene aanmatiging in het oog van Mevrouw van Goslinga, zoo
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groot, dat deze alle verkeering met Mevrouw de Hautecour afbrak.
Eene beroerte deed den 30 Oct. 1715 des hoogleeraars levensloop eindigen.
C. Vitringa, Orat. fnnebris in memoriam Henr. PMliponei de Hautecour, Fran. 1716 ; waaraehter een Zessus en een Epicedium, beide van leerlingen; Vriemoet, 682—688; Paquot,
I , 566; Glasius, II 3 8 - 4 0 ; Chr, Sepp, a. w, I I , 312.

J o h a n n e s L e m o n o n is in de plaats van wijlen Tronchin den
20 Oct. 1688 tot buitengewoon hoogleeraar in de Fransche taal benoemd. Met hem waren aanbevolen de Waalsche predikant van Leeuwarden Monleaux, en Mr. d'Armanson, te Franeker.
Lemonon, een Franschman, geboren den 4 Febr. 1653 te Pont de
Vesle, waar zijn vader koopman was, had reeds sedert zijn vijftiende
jaar onderwijs gegeven in zijne moedertaal, eerst aan een edelman uit
het geslacht von Creilsheim, wien hij op eene reis was toegevoegd, vervolgens in Silezie aan een der Marawitski's. Daarna studeerde hij vijf
jaren (1672—77) aan het gymnasium te Brieg in de propaedeutica en
theologie; de volgende twee jaren onderwees hij weder de zonen van
een Poolsch edelman; in 1679 begaf hij zich, voornamelijk ter verdere
beoefening der theologie, naar de academie te Krakau, en van daar
tegen het einde van 1680 naar die te Frankfort a|O. Na voorts ook
nog Berlijn en Hamburg te hebben bezocht, kwam Lemonon als
huisonderwijzer in betrekking bij Ds. Chr. Pauli, te Altona, aan wiens
jongens hij Latijn en Fransch moest leeren. Een van deze, nl.Daniel,
vergezelde hij naar Franeker, waar zij zich den 16 Aug. 1683 in het
album inschreven.
Ofschoon den 6 Sept. dv. reeds door de Fransche Synode te Arnhem
tot den predikdienst toegelaten, bleef Lemonon zich te Franeker aan de
theologie wijden, totdat men hem daar in Mei 1686 beriep tot leeraar
bij de Waalsche gemeente. Een paar jaren was hij dus als zoodanig in
betrekking geweest, toen zijn werkkring door het buitengewoon professoraat wat uitgebreider werd. Dat hij gunstig bleef aangeschreven ,
bewijst wel het verlof, hem door Ged. Staten f/15 Febr. 1693) gaarne
verleend, om zich, met behoud van betrekkingen en tractement, in
Leeuwarden te vestigen, zoolang als de Stadhouder over hem geliefde
te beschikken voor de opvoeding en het onderwijs van Prins Jan Willem Friso. Zijn tractement werd op voorstel van den Vorst eerlang
zelfs tot/ÏOOO verhoogd, „uit sonderlinge consideratie van de reeds gedane goede diensten — aen den jongen Prins" (28 Sept. 1694), die voorts
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tot aan zijne komst ter hoogeschool in 1700 Lemonon's onderrigt heeft
genoten, zoo in de Fransche taal als in 't Latijn i). Omtrent de taalkennis en den wetenschappelijken zin van onzen hoogleeraar hebben wij
een getuige in Von Uffenbach, die hem in 1710 heeft bezocht. Wie
mm — zoo berigt hij — dieser Herr Prof. Lemonon zimlich in der Welt
herum gekommen, wie er uns selbst erzehlte, also verstehet er auch
sehr viele Sprachen. Er spricht so wohl Teutsch, als ich nich leicht
einen Franzosen gehort, dessgleichen Holländisch , etwas Pohlnisch, so
verstehet er auch als ein Theologus das Hebräische und Griechische
wie auch Englische, Italiänische und Spanische. Die Französische ist
seine Mutter-Sprache. Und in allen diesen Sprachen hat er auch einen
zirnlichen Vorrath von Büchern , sonderlich von Englischen, so Viel, als
ich bey einem Ausländer noch nie gesehen. Seine Bücher stehen in
zweyen zimlich grossen Zimmern. In dem grössesten sind die Theologi,
Ilistoriae Ecclesiasticae Scriptores, was zu der Historia litteraria gehöret
und dann eine unerhört grosse Anzahl von Lexicographis, die er mit
ganz ungemeinen Fleit gesammelt hat. In der andern Kammer sind die
Bücher von den übrigen Disciplinen. Es mogen wohl über viertausend
stück Bücher seyn. . . .
Lemonon is tweemaal getrouwd, eerst, den 21 Mei 1690, met Anna
Christina Rothen, dochter van een Zweedschen overste, en weduwe van
den predikant Coler, te Zerbst2); daarna met Catharina Schelkens,
eene dochter van zijn regtsgeleerden ambtgenoot. Door haar werd hij erfgenaam Van het groote munt- en penningkabinet zijns schoonvaders.
Uit beide huwelijken sproten kinderen, over wie men narigten vindt
bij Vriemoet.
Zijn sterfdag was de 16 Januarij 1716.
Vriemoet, 6 8 9 - 6 9 2 ; von Uffenbach, 11, 295—298; De Vrije Fries, VI, 335.

P e t r u s L a t a n é , uit een deftig geslacht den 2 Febr. 1658 geboren te Mucidan of Mussidan, eene plaats in de geschiedenis der Hugenoten niet onbekend en waar zijn grootvader Hervormd leeraar 3 ), zijn
!) Germanica lingua ï 11 i materna, Gallicam domi et Latinae rudimenta addidicit,
iistis praeceptore cl. Joanne Lemononio, Coetier, Orat. fun. in interitum Jo. Guil.
Frisonis. Fran. 1712, p. 14.
2
) Volgens eene aant. van Burmania, die haar Anna Christina Rooda noemt, was
zij »Camer-vrou van H. V. D. de Fürstin van Nassau".
3
) Deze grootvader was Petrus Latanaeus, Neracensis Aquitanus, den 22 Maart
161(3 als student te Franeker ingeschreven.
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Vader Jozef Vrederegter was, heeft ook om geloofsvervolging te ontgaan, den geboortegrond moeten verlaten en in het gastvrije Nederland
een Veilig toevluchtsoord gevonden.
Hij was aan de triviale scholen te Bergerac en St. Foi, ook aan het
gymnasium te Bordeaux , Voor 't hooger onderwijs gevormd. Besloten om
de geneeskunde te beoefenen, kwam hij in 1675 te Montpellier studeren , waar de beroemde clinicus Charles Barbeyrac een groot aantal
studerenden trok. Toen Latané Vervolgens onder de meer bevoorregten
wenschte te worden opgenomen, die bij den leermeester inwoonden en
met hem dagelijks de patiënten behandelden, werd van hem gevorderd,
dat hij eerst den doctoralen graad moest behalen. Misschien had hij
den daarvoor te Montpellier vereischten ouderdom nog niet bereikt,
ten minste moest hij — secundum consuetudines Academiae — nog zes
maanden op de promotie wachten. Daarom begaf de 19-jarige jongeling zich, met zijn vriend, den Zwitser Lavater, naar Valence, waar
zij den doctoralen bul verwierven, en wel Latané den 23 Maart 1697,
niet zonder den hoogsten lof. Teruggekeerd bij Barbeyrac, vond hij,
met zijne jeugdige mededoctoren, handen vol werks; ja met practische
werkzaamheden, waaronder zich dagelijks de meest belangrijke en
leerzame gevallen voordeden, waren zij overladen!). Deze school verliet hij op aanraden van den meester in 1679, ten einde in Parijs zijne
kennis en ervaring te volmaken. Vlijtig toehoorder onder het geleerd
gezelschap, dat de Hofmedicus Abbé Bourdelot in het Hotel de Condé
leidde, legde Latané zich onder Lemery ook op de scheikunde toe. Na
zich ruim een jaar in Frankrijks hoofdstad te hebben opgehouden, keerde
hij naar zijne geboorteplaats terug. Maar weldra veranderde daar de
maatschappelijke toestand door de verdrukking der Protestanten, van
welke zelfs zijn regtschapen vader niet verschoond bleef. Nogthans
bleef ft j , ja hij had den moed zich de benoeming tot ouderling bij de Protestantsche gemeente te laten welgevallen. Een afkeurend woord over
den Mariadienst, in een vertrouwelijk gesprek geuit, laadde eindelijk op
i) Moreri (ed. van 1740) zegt van Barbeyrac o. a. La plupart des Etudians, dont
il y a toujours un grand nombre à Montpellier, tachoient autant qui'il leur etoit possible, de profiter de sa conversation. Il y en avoit dix ou douze qni 1'accompagnoient
tous les jonrs chez ses raalades. 11 les"entretenoit, chemin faisant, de la maladie
qu'ils venoient de voir et des remédes qu'il avoit ordonnez, et il repondoit avec un
jugement exquis et une presense d'esprit merveilleuse a une infinité de questions
qu'ils lui faisoient sans cesse sur les plus imporlantes matières de la Medicine; de
sorte qu'on peut dire que les plus habiles Medicins de 1'Europe, qui avoient fait leurs
etudes à Montpellier de son vivant, avoient été ses Disciples. Il avoit sur beaucoup
de maladies des idees toutes nouvelles, mais claires et solides; sa pratique etoit admirable, fort simple et lort aisée
Gedeeltelijk leest men hetzelfde in Melchioris Or. fttn. U, 36.
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hem den toorn der onverdraagzaamheid, zoodat hij, zich niet langer
Veilig achtende, met zijn broeder Izaäk vlugtte naar Rotterdam, waar
zij in Oct. 1685 aan wal stapten.
Hier scheidden zij weldra. Izaäk vertrok naar Gelderland en werd
predikant te Ti el, later te Heusden; Petrus stak de zee over naar
Friesland en Vestigde zich nog Vóór 't einde des jaars te Leeuwarden.
Onze réfugié had het geluk eene goede praktijk te Verwerven, en daardoor de aandacht der overheid op zich te vestigen, met dit gevolg, dat
zij hem in het begin van 1689 tot Lector in de geneeskunde te Franeker benoemde. Daar hij meer in de kliniek dan in de anatomie te
huis was, zal men in hem, hoe gunstig hij zich ook onderscheidde, niet
den aangewezen persoon hebben gezien, om in 1690 den jongeren Matthaeus
optevolgen. Maar hem dan geheel voorbijgegaan ? Dit kon ook niet. Toen
de Curatoren den 27 Mei 1691 in persoon hunne voordragt bij Gedeputeerden inleverden, werden zij immers uitgenoodigd terstond ook een
drietal aantebieden ter benoeming van een buitengewoon hoogleeraar
en daarbij vooral op Latané te letten. Diensvolgens aanbevolen met
de doctoren Joh. Hemsterhuis te Leeuwarden en Echten te Heerenveen,
werd hij dadelijk tot extraordiaarius benoemd, met eene tractementsverhooging van ƒ200. Na twee vruchtelooze pogingen om een Prof.
anatomices te verkrijgen, bleef die vacature bestaan tot 6 Mei 1693,
den dag waarop Abr. Gyprianus gekozen en onze Latané, die zoo lang
met den honorarius Matthaeus Sr. alleen had gestaan, tot ordinarius
werd bevorderd, op de jaarwedde van ƒ 1000.
Zijn ambt den 22 Junij dv. aanvaardende, sprak hij Be oflfcio medici
(Fran. 1693), eene rede, die volgens Banga, zeer wel en verstaanbaar
geschreven, zonder oratischen bombast, eene uitvoerige en verstandige
beschouwing bevat van den pligt des geneesheers en van de veelvuldige
moeijelijkheden, die bij de uitoefening der kunst voorkomen.
In Margaretha Steindam, eenige dochter van wijlen prof. Steindam,
vond hij ten volgenden jare eene echtvriendin.
Na den dood van Matthaeus Sr. droeg men hem ook het onderwijs in de
kruidkunde op (18 Febr. 1701), waaraan het genot eener heerlijke woning was verbonden.
Zijn theoretisch onderwijs droeg hij zeer gemakkelijk, helder en duidelijk voor, zonder omslag, steeds de hoofdzaken behandelende, waarvan de leerlingen praktisch nut konden hebben x). Den aard der in
i) At aboiïiinatur tarnen eorum Medicorum Cathedralmm magis, quam Clinicorum morem ,• qui aut longam morborum historiam, ex sui cereb'ri commentis profectam, contexunt temere, aliisque occentant, nunquam interea pcriculum facientcs,
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Friesland heerschende herfstkoortsen goed doorziende, was hij — Banga
deelt het mede — een groot voorstander van den cortex Peruvianus;
zijne studenten leerende, dat daarvan gewoonlijk eene te geringe hoeveelheid werd ingegeven, zoodat de koorts niet wegbleef; dat daarentegen Van eene groote gift geen nadeel zou worden ondervonden en
deze gerust mogt worden toegediend. Veel waarde hechtte hij voorts
aan een geheim pulvis sympatheücus, dat nog al opgang maakte.
Meermalen hield hij openbare anatomische demonstratien, waarbij het
ontleedmes zeer handig door hem werd gebruikt. Vermelding verdient
het, dat zulke lessen, toen Latané op gevorderde jaren die niet meer
gaf, geheel achterwege bleven en door geen ander ambtgenoot werden
opgevat. Utinam aliquando resuscitandae — riep zijn lijkredenaar in
1726 uit!
In Latané spiegelde zich dus het beeld ai' van zijn leermeester Barbeyrac. Als praktisch arts beoefende hij zijn vak met liefde, en niet
enkel om het voordeel. Latané was een menschenvriend, die onvermoeid
elk een, rijk en arm, ten dienste stond. Strekte het hem tot zelfvoldoening nog dikwerf de redder te zijn geweest van menigen kranke,
waar andere mannen van het vak de hoop reeds hadden opgegeven,
dat hij — clinicorum in nostra Frisia facile princeps — zooals zijn lijkredenaar hem titelt, buitengewoon lijfmedicus werd van de Prinsesweduwe van Jan Willem Friso, mag men als eene welverdiende onderscheiding beschouwen.
Met de moeder overleefde hem van hunne drie dochters alleen de
oudste, die tijdens zijn dood (16 Julij 1726) reeds was gehuwd met prof.
Dom. Balck.
Semper, pacis amans, mitis, pius, atque modestus,
Noster crat LATANÉ praeclams Doctor in Arte
Pæonia, multis quem prævaluisse putamus.
Hic multos Medicâ felix promoyit in Arte.
Lethiferos pariter morbos medicamine vicit,
Pharmaca tuta dedit cunctis, non verba, medendo
Non æs, non titulum vulgi captavit et aurum.
Sorte sua contentus erat, nee victus ab ira.
Talis eras o Noster Amor I quem nunc mea Musa
Dcflet, et ad superos extollit pectore toto.

num ipsa experientia eam confirmet; aut methodum medendi praescribunt parum soliciti, num in ipsa praxi succedat nee ne; aut denique mirifice sibi placent, quando
rariores quosdam casus et experimenta Auditoribus suis propinant, neglectis non
tantum, sed ignoratis levissimis, ipsisque aniculis notissimis circumslantiis eorum
raorborum , quorum indolem imperitissimum vulgus perspectissimam habet. Melchioris
Orat. fun. 63, 64.
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Voorwaar eene vereerende lofspraak van zijn leerling, den Hongaar
Dr. Keresztesi!
A. W. Melchioris Orat, funebris in oiitum Petri Latane, Fran. 1726, bij welke het Progr.
fun. , gesteld door den Prorector K. Andala, is herdrukt; Vriemoet, 693—698; Banga, II,
6G4, 665 ; Paulus Keresztesi, Threnodia in oiitum P. Latane, Fran. 1726; Steph. Tz. Hétzei, Metrum Luyuhre tristes exequias — Petri Latane — jirosequens, Frau, 1726 (in plano).

A b r a h a m C y p r i a n u s . De doctoren Ant. Nuck, Prof. Anat. te
Leiden, Aug. Segius, burgemeester te Workum, en Hector Reichenbach, rector te Franeker '), Vormden het drietal, door Curatoren aanbevolen in de plaats Van den jongeren Matthaeus. Nuck werd den 27
Mei 1691 op ƒ1000 benoemd, maar bedankte. Op de Volgende Voordragt, eerst den 8 Jan. 1692 gedaan, lezen wij de namen. Harderus,
Monraltus en von Cappeln, doctoren in de geneeskunde en hoogleeraren
te Bazel, Zurich en Bremen. Den 13 April dv. benoemde men „uyt de
voormaels overgeleverde nominatie" Joh. Jac. Meijer, te Schafhausen 2).
Een onderhoud van onzen gezant P. Valkenier met Meijer, diens Vader,
schoonvader en oom, allen regenten van 't kanton Schafhausen, gaf de
overtuiging, dat ook dit beroep Vruchteloos moest afloopen. De benoemde, die »uyt eygen motief" gesolliciteerd had, wilde wel overkomen — schreef Valkenier — maar zijne familie hield hem terug,
Vooral zijne vrouw, „en dat darenboven de Voornaamste apotheek derselver steede oVer anderhalf hondert jaaren in haar geslacht altijd fleurisant geweest zijnde, bij het Vertrek Van den Voorn. Doctor te Veel
nadeel soude komen te lijden". Meijer, die zich noemt: M. D. et facult.
Med. Basü. Adsessor, bedankte dan ook, hoofdzakelijk op grond eener
zwakke gezondheid 3).
Nog moest er een geheel jaar Voorbijgaan, eer eene nieuwe nominatie werd aangeboden, waarop Dr. Abr. Cyprianus, te Amsterdam, Aug.
Segius en de extr. Prof. Latane voorkwamen. Den 6 Mei 1693 werden
Cyprianus en Latane beide benoemd; de eerste op de aanzienlijke jaarwedde van ƒ 1600, tot Med-, Anat. et Chirurg. Professor. Terzijner intrede
i) Reichenbach promoveerde Ie Franeker den 24 Sept. 1675.
2
) Harderus zal dus eene schrijffout zijn in het door ons gebezigd afschrift, waarvoor Meijerus moet gelezen worden. Johann Friedr. von Cappeln (geb. 1646, † 1714)
had te Leiden gestudeerd. Onjuist is het berigt van Rotermund (Lexic. aller Gelehrten in Bremen, S. 62), dat hij den 13 Julij 1673 te Franeker zou zijn gepromoveerd.
Hij is den 20 Maart 1670 aldaar ingeschreven.
3
) Missive van Valkenier, uit Zurich, 28 Junij 1692, ter begeleiding eener missive
van'Meijer, uit Schafhausen, dd. I Junij j beide Coll. v. Br. 271, 272.
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hield hij den 22 Junij dV- eene Orat. in chirurgiam Encomiastica (Fran.
1693 !).
Deze Amsterdammer, een zoon van den Chirurg Allard Cyprianus,
heeft den 23 Julij 1680 ter zijner geboorteplaats voor het chirurgijnsgilde „sijn meesterproef gedaen en 't gilde sijn gerechticheyt betaelt2);
den 22 Nov. d. j . volgde zijne promotie te Utrecht op eene Disput, meâica de carie ossis 3).
Sedert oefende hij te Amsterdam de genees- en heelkundige praktijk
uit, waarin zijn naam als een ervaren en gelukkig steensnijder zich
spoedig vestigde4). Zijn roem volgde hem naar Franeker, en de daadzaak , dat de hoogleeraar soms twee en drie maanden afwezig was, Verraadt eene uitgebreide praktijk. Ondernemend en met oordeel Verrigtte
hij den 17 Dec. 1694, bij eene buitenbaarmoederlijke zwangerschap eener
soldatenvrouw te Leeuwarden, de buiksnede, eene kunstbewerking in
dien tijd des te vermaarder geworden door den gelukkigen uitslag. De
patiënte ging namelijk den 17 Maart 1695 weer uit en beviel daarna
nog tweemaal, in 1696 Van een meisje en in 1697 van tweelingen.
Ook was hij — volgens Dr. Broers — genoegzaam de eerste, die bij eene
beknelde breuk met gelukkig gevolg den buikring verwijdde en ook den
aangegroeiden kartel darm met het mes heeft losgemaakt. Geen wonder,
dat Velen met ongeduld — zooals Tamm. Visscher, een zijner leerlingen en heelmeester te Dokkum, berigt in mede aan Cyprianus in 1696
opgedragen Heelk- Aanmerkingen — wachtten op B de Meelkonstige aanmerkingen" die Cyprianus als de Vruchten zijner studie en ervaring beloofd
had, zoodra overvloedige bezigheden hem zouden toelaten die voor de
pers te bewerken. Werd deze regtmatige wensch misschien niet in alle
opzichten vervuld, vele gegevens ter beoordeeling Van zijne wetenschappelijke en praktische Verdiensten legde hij neer in een brief aan Th.
Millington, den koninklijken lijfarts te Londen, waarvan de evengenoemde verloskundige operatie het hoofdonderwerp uitmaakt, te weten:
x
)
2

Zoo luidde zijn titel volgens de akte van aanstelling. A. et D. 259.
) Ons welwillend uit het Groot-meesterboek van het Chirurgijnsgilde medegedeeld door Dr. P. Scheltema. Men mag o. i. aannemen, dat hij tusschen 1655 en
1660 is geboren.
3
) Daar hij zich hiertoe als student liet inschrijven , moet men aannemen, da .
hij aan de Utrechtsche academie niet heeft gestudeerd.
*) Hij schijnt stads-chirurgijn en steensnijder te zijn geweest, zooals wij afleider,
uit het onderschrift van zijn fraai portret in zw. kunst, door J. Pool, uit dezen tijd,
nl. : Abrahamus Cyprianus, Medae Doctr. et Chirurg. Lithotomus Amstelod. Ordinar.
Boven in de hoeken leest men de spreuk: iVec timide — Nee temere. Een dito
portret door Pool, eenigzins gewijzigd, stelt hem voor als Medae Doet. Anatom. et
Chirurg. Professor Franequer. Nog een derde, ook door Pool, moet met een Holl.
onderschrift zijn voorzien. Alle drie zijn zeer zeldzaam.
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Epistola historiam exhibens Joetus humani post XXI menses ex uteri tuba,
matre salva ac superstite, excisi, ad Ampliss. Virum D. D. Thomam Mïllington, Equitem Auratum, Medicum Begium Ordinarium et Collegii Medicorum Londinensium Praesidem, L. B. 1700. Cyprianus had namelijk,
na een voordeelig beroep naar Leiden te hebhen afgewezen, in den
herfst van 1695 het hoogleeraarsambt nedergelegd, waarna hij in 1696
of 1697 naar Londen was vertrokken, werwaarts hij door Millington was
ontboden, om dezen Van den steen te opereren. Met deze en andere
welgeslaagde kunstbewerkingen maakte hij ook daar grooten opgang, die
hem aanleiding gaf zich in Londen te Vestigen. Zijne gesprekken met
den lijfarts des Konings hadden de uitgave dier Epistola ten gevolge.
Immers schreef hij: itaque dum inter alia tibi narrarem de Foetu
ex Tuba uterina exsecto, matre etiamnunc salva et superstite , tuque
a me continuo quaereres quid sit cur hanc historiam adeo memorabilem
scriptis nondum mandavissem, hoc inprimis respondebam, me, tum ob
adversam, qua duos abhinc annos usus sum, valetudinem, tum ob varias peregrinationes, Vix tantum otii nactum fuisse, ut quae dudum in
adversaria retuleram, in ordinem quendam redigerem. Dit werkje, door
Von Halier geprezen als een libellus egregius, beleefde eene Fransche
Vertaling, Verschenen te Amst. 1707, en een herdruk te Napels in 1727.
Vriemoet beroept zich op het gezag Van Linnaeus, ten bewijze,
dat Cyprianus meer dan 1400 malen de lithotomie Verrigt heeft *).
De aanleiding tot zijne komst te Londen en zijn fortuin aldaar verneemt men ook uit de mededeeling van Erndl, lijfarts van Fred.
August", Koning van Polen, in diens De üinere suo Anglicano et Batavo
relatio ad amicum D. G. de B. A. Q., Amst. 1711, p. 61: Aliud ornamentum atque insigne Decus habet nunc Medicorum et chirurgorum
Londinensium coetus D. Cyprianum, qui ex Hollandia, Wilhelmi tempore ab Archiatro Regio Dno. Millington accersitus, inclytis curationibus, in specie autem calculi sectione, famam et opes sibi acquisivit
brevi tempore ad invidiam usque magnas. Primus in Anglia, qui curae
atque operationi ejus se subjecit, collegii Medici Londinensis Praeses et
Archiater Regius, de quo jam dixi, tune plus quam sexagenarius fuit2),
quem a calculo praegrandi tune felicissime liberavit. Atque ita fieri
aliter non potuit, quam ut ab eo tempore per ingentem quasi saltum

!) De Leidsche hoogleeraar Rau had ten tijde zijner intrede (11 Aug. 1713)
reeds 1547 malen die operatie gedaan. Suringar, De Leidsche geneesk. faculteit in
het begin der 18e eeuw,m het Tijdschr. voor Geneesk, 1866.
-) Cyprianus zegt in de Epistola: currente anno aelatis 68vo.
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ad summum gloriae gradum in professione sua pervenerit. — Miratus
sum — zoo vervolgt Erridl — Excellentissimi hujus chirurgi singularem
humanitatem atque modestiam, rarum in hoc genere Heroum contingens. — Dit werd geschreven in 1707. Toen was onze Cyprianus dus
nog in Engelands hoofdstad de gevierde lithotoom. Nu verzekert men,
dat hij later naar zijne geboorteplaats zou zijn teruggekeerd. Wij willen
dit niet tegenspreken, maar evenmin verzwijgen, dat ons daarvoor geen
bewijs is geleverd. Is het waar — 't geen Dr. Groshans betwijfelt —
wat Eloy (DicUonn. Mstorique de la medicine) verzekert, dat Cyprianus
eene Cystotomia Hypogastrica heeft geschreven, die te Londen in 1724
het licht zag, dan bestaat er zelfs aanleiding om het tegendeel te vermoeden. — Zoo heerscht dan omtrent de laatste levensjaren Van den
voormaligen Franeker hoogleeraar onzekerheid. Zijn sterfjaar is dus
niet bekend, en bij het ontbreken van meer gegevens zou het een
werk bijna zonder einde zijn, om de grafboeken van eene stad als Amsterdam te doorzoeken, met het doel om den tijd van zijn overlijden
te constateren.
Hillegonda Sara Aernouds komt in de Acta Senatus voor als zijne
echtgenoote.
Vriemoet, 6 9 9 - 7 0 1 ; Broers en Groshans, in het Tijdschrift voor Verloslmnde, van Broers
en van Goudoever, XII (18G2), 4 5 6 - 5 9 , 542; Banga, II, 684—688«

G u i l i e l m u s C o e t i e r , aan wien men te Deventer in 1681 boven
Perizonius de voorkeur gaf, zou diens opvolger worden te Franeker.
Op de voordragt geplaatst met Dr. Ant. Bynaeus, te Deventer, enden
Leeuwarder advocaat Zach. Huber, werd hij den 6 Mei 1693 benoemd,
op eene jaarwedde van ƒ 1000.
De voorouders van Coetier waren uit Namen naar Gelderland geweken ; zijne ouders Joh. Coetier en Elisabeth van der Roer woonden te
Arnhem. De vader was daar o. a. stads-ontvanger of rentmeester.
Onze hoogleeraar, hun oudste zoon , verraadde als knaap reeds een
bijzonderen aanleg voor de studie, door al de penningen, die hij maar
van zijne moeder konde afbedelen, tot aankoop van boeken te besteden. Zijne vurige wenschen in dit opzigt bleven dan ook niet onvervuld. Gelijktijdig met Noodt en Cuper studeerde hij te Nijmegen onder
Joh. Schulting in de oude letteren. Groote belangstelling koesterde hij
voor de Romeinsche voorwerpen, in den klassieken bodem aldaar verstrooid ; bij voorkeur verzamelde hij een groot aantal munten, die daar
Dl. II.
22
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dikwerf bij den arbeid aan wallen en vestingwerken voor den dag kwamen. Te Leiden voltooide hij zijne academiestudien in de school van
J. F. Gronovius. Ook beoefende hij destijds — naar het schijnt — reeds
de regtswetenschap.
Pas 23 jaren oud zag hij zich den 26 Aug. 1670 vereerd met het buitengewoon professoraat in de geschiedenis en welsprekendheid aan de
Geldersche hoogeschool; juist eene maand later aanvaardde hij dezen
post. Twee jaren slechts was Coetier daar met vrucht werkzaam, toen
de ook voor Harderwijk zoo rampvolle Fransche oorlog zijn terugkeer
naar Arnhem in 1672 noodzakelijk maakte. Daar leefde hij , waarschijnlijk ten huize zijns vaders, die eerst in 1697 overleed, jaren lang —
om met prof. Bouman te spreken — in ambtelooze en geleerde rust,
zich met dezelfde studiën bezig houdende, die in den jongelingstijd
reeds voedsel aan zijn geest hadden verschaft. Na van den tijd om zich
verder in de regten te bekwamen een nuttig gebruik te hebben gemaakt,
verwierf hij — regtens nog altoos buitengewoon hoogleeraar — den 2
Januarij 1678 te Harderwijk den titel van I. U. D., op eene Diss. de
usujructu. Men had hem hiervan gaarne willen ontslaan en lionoris
causa den verlangden rang verleenen, maar dat vereerend aanbod sloeg
hij af.
Zonder zijne onbezoldigde betrekking te hebben hervat aan de academie, die zoo zwaar door den ongunst der tijden was geschokt, zag
Coetier zich den 14 April 1681 in de plaats van Cuper tot hoogleeraar
in dezelfde vakken te Deventer beroepen. Zijne intrede volgde den
8 Junij , met eene Oratio de vera, qua ex Uteris humanioribus ad societat
tnendam redundare potest utilitate, Dav. 1681. Twaalf jaren stond hij
hier, bezoldigd met slechts /500, sedert 1C86 met ƒ700. In dien tijd
hield hij twee redevoeringen, nl. eene rectorale De sapientiae et variae
eruditionis origine et incunabulis; de tweede was gewijd aan de Laetitia
publica ob adventum — Guilieîmi III, cum salvus et incólumis — in Bata
viam appulisset, Dav. 1692.
Onwelkom kon hem de verplaatsing naar Franeker niet zijn. Met
Latané en Cyprianus deed hij den 22 Junij 1693 daar zijne intrede met
eene zeer doorwrochte rede Be vero elegantiorum litterarum usu, Fran.
1693.
Totdat de gebreken des ouderdoms hem in den weg stonden, wijdde
Coetier zich met vlijt en volharding aan zijne roeping, gaarne ook door
privaat onderrigt leerlingen — die zulks verlangden — voorthelpende.
Numerosa semper egregiorum juvenum cohors ab ejus ore diligentissime
pependit, — zóó getuigde Tib. Hemsterhuis, die hem wijders zonder
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voorbehoud prijst als een verstandig en geleerd man, toegerust met
eene veelomvattende historiekennis, als iemand die in de geleerde wereld een grooten naam zou hebben verworven, zoo hij daarnaar slechts
had willen streven.
Dat zijne degelijke geleerdheid minder heeft geblonken, is immers
alleen toeteschrijven aan de omstandigheid, dat die uit geene philologische of geschiedkundige werken van zijne hand bekend is geworden. Behalve eenige gelegenheidsoratien, waartoe hij als Eloq. Prof.
of als R. M, geroepen werd, liet hij ons niets na, dan korte aanteekeningen op sommige plaatsen van Suetonius, door hein verstrekt aan
Graevius, die er een dankbaar gebruik van maakte in zijne uitgave van
dien klassieken schrijver. Behalve de redevoeringen, welke wij hebben
vermeld, heeft men van hem eene Be Namurco, cum arce munitissima, expugnatis et deditione captis, Fran. 1695; Area victoriarum, seu conspectus
anni CIO.IDCC. VI, en Orationes funebres op de Stadhouders Hendrik
Casimir (1697) en Jan Willem Friso (1712) en op prof. Fullenius (1707).
Coetier hield ook op verzoek van den Senaat eene Orat. panegyrica naar
aanleiding van den vrede van Rijswijk. Deze schijnt niet te zijn gedrukt. Als aftredend Rector sprak hij in 1704 Be rebus patriae, in qua
monetur juventus academica ut in suscipiendis disciplinis et capessenda republica virtutem Maiorum imitari velit, Fran. 1704; in 1715 Be rerum nostrarum originïbus (onuitgegeven). Over deze oratien vellen Hemsterhuis
en Regius een vleijend oordeel. De eerste bespreekt ze als Orationes —
in quibus difficilem illam pressae gravitatis cum facetissimo lepore societatem consecutus est; de tweede noemt haar elegantes, stylo masculo, terso et intellectu facili conscriptas; non enim amabat verba
obsoleta et minus usitata , neque salientes Poetarum phrases; cum probe
sciret, nos loqui et scribere ut nostras cum aliis communicemus cogitationes; et verba, quibus id commode fiat, esse instrumenta et signa, ac
proin sermonem perceptu facillimum ad id esse aptissimum. — Niet
onopgemerkt blijve, dat aan zijne Oratio in adventu — Joan. Guïl. Frisonis — cum studiorum causa Leovardia Franequeram migrasset, Fran.
1700, eene Latijnsche elegie van P. Francius en eene Gratulatio van
Broukhusius zijn toegevoegd. Met den Prins, die ook zijn leerling werd,
behandelde hij de geschriften van Julius Caesar.
Niet alleen 's mans geleerdheid, ook zijne persoonlijke deugden werden door Hemsterhuis en Regius eenstemmig gehuldigd. Zonder hen
hieromtrent in bijzonderheden te willen volgen, herinneren wij nog dat
Coetier in de schatting van von TJffenbach was „der artigste Mann, den
man in Holland finden soll".
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In den hoogen ouderdom Van 77 jaren daalde hij den 16 Dec 1723
ten graVe, na steeds in den ongehuwden staat te hebben geleefd.
Joh. Regius, Orat, fnneiris in memoriam Quilielmi Coetier, Fran, 1724, waarbij het Progr.
funebre, door Tib. Hemsterhuis gesteld, is herdrukt; Vriemoet, 702—706 ,• Paquot, I, 287 ;
Carmina lugiibria ah — ucademiae civïbus (P. Keresztesi, Fr. Iosvai, Fr. Tsepregi, P. Sageran,
I. L. Kenaud, C. N. Doitsma, T. à Burenstins) edita in funere G. Coetier, Fran. 1723; von
Üffenbach, II, 312—318; Bouman, I, 224—226.

J o h a n n e s S i b r a n d a . Toen de Curatoren den 6 Mei 1693 ter
Vergadering Van Gedep. Staten Verschenen om het drietal aantebieden
ter Vervulling Van den leerstoel, die door het Vertrek Van Perizonius
ledig stond, gaven zij tevens «in bedenckinge off tot voortsettinge van
de studie en aenqueeckinge Van bequame personen Haer Ed. Mog. niet
souden accorderen aen Ds. Sibranda, omme wegens desselfs capaciteyt
ende verdere hope van progressen in Linguis op 's Landts academie tot
Franeker met enighe emploij te beneficieren". Sibranda werd dientengevolge nog in dezelfde vergadering benoemd tot Praelector in de Grieksche taal, op een tractement van ƒ500. Ofschoon deze benoeming in
het daartoe betrekkelijk besluit niet verder werd toegelicht, ligt het
toch voor de hand, dat men langs dezen weg trachtte te gemoet tekomen aan de nadeelen, die de treurige toestand van Blancardus cler
academie moest berokkenen.
Sibranda was een boerenzoon, den 20 Sept. 1668 te Witmarsum geboren uit het huwelijk van Jacob Sibranda en Sytske Hiddinga. Na den
Latijnschen schoolcursus te Franeker te hebben afgelegd, werd hij den
18 Junij 1685 aldaar als student ingeschreven. Hij beoefende de humaniora en de theologie, en zou, ter zijner verdere bekwaming in het
eerstvermelde vak, ook de hoogescholen te Leiden en Utrecht bezocht
hebben. Het Leidsche album vermeldt zijn naam echter niet. In 1692
werd hij door de classis van Leeuwarden als proponent toegelaten.
Zijne benoeming tot Praelector in het Grieksch leverde het bewijs, dat
men zeer gunstige verwachtingen van hem koesterde. Voor zoo ver ons
is gebleken, was tot dusver door hem nog niets in 't licht gegeven,
dan eene Diss- de statu Judaeae Provinciae sub Procuratoribus, veraque
interpretatione Joh. XVIII, 13, welke hij in 1689 onder Vitringa heeft
verdedigd. Proeven van zijne bekwaamheid vindt men neergelegd in
verhandelingen de Oraculo Dodonam, Fran. 1695; ad locum Gal VI, 17,
Ibid. 1696, en in een Diatrïbe ad locum I Petr. V, 5, r-qv xcmuvoyçoavviiv
îyxo^woctú&i, Ibid. 1696, welk laatste stuk door Hazaeus waardig werd
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gekeurd om in de BiUiotheca Bremensis, Classis VII, herdrukt te worden.
Vriemoet maakt tevens melding Van Positiones pMlologicae, die in 1695
en 1696 het onderwerp Van Sibranda's private dispuutcollegien uitmaakten. Door deze gegevens vernemen wij dus, dat hij met zijne leerlingen den tekst van het N. T. en de G-rieksche oudheden behandelde.
Onze lector trad den 20 Januarij 1695 in het huwelijk met Ida Swaluwe, wier vader Bernard Swaluwe Med. Dr. was te Harlingen. Zijne
jonge vrouw mogt echter weinig genoegen Van deze Verbintenis smaken,
want Sibranda gaf zich over aan een zeer ongebonden leven, bepaaldelijk aan dronkenschap. Een schipper vond hem eens op een uur afstands van Franeker als een cadaver ergens in een onderwal liggen,
nam hem in zijn vaartuig op en bragt hem in dien toestand naar Franeker. Door dit voorval werd Sibranda een verloren man. Zijne aanstelling tot lector zou, naar Hazaeus verzekert, kort daarna zijn ingetrokken. Dit is ons echter uit geen officieel stuk gebleken. Welligt is
die maatregel ook niet noodig geworden, omdat zijne ongeregelde levenswijze hem reeds den 18 December 1696 ten grave sleepte. Prof.
Scheikens, die toen R. M. was, herdacht hem in een Prögr. funébre, wat
gewis niet zou gebeurd zijn, wanneer Sibranda reeds wegens wangedrag
ontslagen was geweest.
Zijn broeder Hero, predikant te Waaxens en Kubaard, gaf de bovenvermelde onder Vitringa verdedigde verhandeling in 1698 op nieuw uit,
additis óbservatkmïbus quibusdam pJiilologicis, ex Auctoris manuscriptis;
Hazaeus en Iken namen dit geschrift op in hunnen Thesaurus novus
Iheologico-PMlologicus. Waarschijnlijk bezorgde Hero ook de uitgave van
zijns broeders verhandeling de Maceïlo, I Cor. X, 25, welke in hetzelfde
jaar verscheen, doch ons niet in handen kwam. Vriemoet wijst tenslotte nog op Sibranda's Notulae op het eerste Boek van Josephus, die
in de editie van Havercamp zijn opgenomen. De waardeering, die des
lectors kleine philologische geschriften alzoo ondervonden, is wel geschikt om de overtuiging te geven, dat onze Sibranda niet ten onregte
in een aan hem gewijd bruiloftsvers een „doorgeleerd jongeling" werd
genoemd.
Th. Hazaeus, Bibl. Ristorico-'Bhilologico-Theologka, Classis VII, Brem, 1723, 953—955 ;
Vriemoet, 707 — 710; Lusus poëtiôi sacri auspicatissimis mipliis juvenis viri Jo. Sibrandae
sponsi, et ldae Swaluwe sponsae (Lat. verzen van C. Schellinger, S. Munkerus en T. Gutberleth, Nederl. verzen van G, Jorna en W. W. van Eanouw) Fran. 1695; De Epitaphia
'Dicata Memoriae perenni Joannis Sibranda, Fran, 1696, kwamen ons niet onder de oogen.

ZachariasHuber.

Ter voorziening in de vacature door't ver-
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trek van van Eek ontstaan, werden door Curatoren aanbevolen A. A.
Pagenstecher, die pas van Duisburg als hoogleeraar naar Groningen
was vertrokken, Zach. Huber, dien wij reeds op de voordragt voor een
anderen katheder hebben ontmoet, en Abr. de Pape, advocaat te Leiden. Gedeputeerden vonden den 28 Sept. 1694 goed om Pagenstecher
en Huber beide aantestellen, den eerste als ordinarius op ƒ1400, den
tweede als extraordinarius op ƒ 600. De oude Huber had dus nog even
de schoone vooruitzigten van dezen zoon beleefd, toen den 8 Nov. dv.
zijn laatste ure sloeg. Pagenstecher bedankte, zoodat men nu in twee
vacaturen had te Voorzien, waarvoor de Volgende nominatien inkwamen:
1°. Ant. Schulting, hoogleeraar te Harderwijk, Abr. de Pape Voornoemd
en P. de Toullieu, die ons reeds als een veelbelovend leerling van V.
Eek bekend werd en destijds te Utrecht als privaat-docent was gevestigd; 2°. Otto Philipp Zaunschliffer, J. O. Westenberg en Corn. van
Bijnkershoek, de eerste hoogleeraar te Marburg, de tweede te Steinfurt, de
derde advocaat te Middelburg. Tevens gaven Curatoren in overweging
om Zach. Huber, wegens de verdiensten van diens vaderen „syneigene
capaciteijt", tot ordinarius te bevorderen. Dit gebeurde dan ook den 16
Nov. 1694, tegelijk met de benoemingen van Schulting en Zaunschliffer.
Aan alle drie werd een gelijk tractement van ƒ1000 toegezegd. Had
men den Marburger te vergeefs den leerstoel van v. Eek aangeboden,
Schulting nam dien van wijlen Huber aan; Zach. Huber beklom dien van
v. Eek, en nam den 14 Maart 1695 de receptie van het R. R.
in Friesland tot onderwerp zijner inaugurele rede (Orat. de usu atque
auctoritate juris Bomani in Frisia, Fran. 1695).
Te Franeker den 29 Aug. 1669 geboren, had hij den 26-jarigen leeftijd dus nog niet ten volle bereikt; zijne vorming waarborgde echter de
vervulling eener hooge verwachting, die men te regt van den zoon eens
groeten vaders mogt koesteren. Niet alleen toch had Ulr. Huber zelf
hem grootendeels voor het hooger onderwijs bekwaamd, maar nadat de
zoon den 14 Junij 1683 ter hoogeschool was gekomen en onder Blancardus en Perizonius de humaniora beoefende, kan het dezen immers
geen dag hebben ontbroken aan verstandigen raad en nuttige wenken van den scherpzienden vader. Nog meer moest dit het geval worden toen Zacharias door Schelkens en van Eek, maar bovenal door den
vader, tot de beoefening van diens vak geleid werd.
De jeugdige beoefenaar der oude talen stelde bij gelegenheid van het
eeuwfeest in 16S5 een earmen te zamen uit Latijnsche en Grieksehe hemistichia, aan welk curiosum door Blancardus eene plaats is gegeven
onder de bijlagen tot diens feestrede; aan zijne regtsstudie herinneren
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twee disputatien; de eerste ad r« vojiinot Tranquilli, seu observationes
juris ad SuetonU Caes. G. I, in 1688 onder Ulr. Huber, de tweede de
jure fisci, in 1689 onder Schelkens verdedigd. Intusschen had Zacharias
ook de juridische collegiekamers te Utrecht en Leiden, bepaaldelijk die
van den beroemden Noodt bezocht. Corn. van Eek was zijn promotor,
toen onze 19-jarige jongeling den 7 Oct. 1690 de laurea doctoralis verwierf, na openbare verdediging eener verhandeling de vero sensu atque
interpretatione l. 9 B. de lege Pompeia de parricidiis. Sedert was hij als
pleitbezorger te Leeuwarden gevestigd, totdat het vertrek Van zijn
leermeester hem een katheder openliet.
Dat de zoon zijns Vaders uitstekende werken over de Instituten en
Pandecten, zoo voor min- als voor meergevorderden, tot leiddraad bij
het academieonderwijs gebruikte, Valt niet te betwijfelen, wanneer men
maar let op zijne bewerking eener Mepetitio juris ex positionïbus Ulr.
Huberi ad Institutiones et titulos singulares Pandectarum, in 1698 van de
pers gekomen. Bestond er voor hem dus geene aanleiding of noodzakelijkheid voor het bewerken van nieuwe commentaren, des te meer werd
zijne hulp gevorderd door de zich dikwerf herhalende behoefte aan
nieuwe uitgaven van de meeste werken zijns Vaders.
De beoefening Van het regt aan die der humaniora verbindende, was
hij — het behoeft naauwelijks opgemerkt te worden — in MinerVa's tempel een priester der jurisprudentia elegantior. Als zoodanig kenmerkt
hem immers al dadelijk zijn eerste wetenschappelijke arbeid, getiteld:
Dissertationcs juridicae et philologicae, quïbus explicantur ae obseroationïbus
humanioribus illustrantur selecta controversiarum atque legum capita, Fran.
1703, 1706, 2 torn., meermalen herdrukt. Van de meeste dezer Verhandelingen is het onderwerp aan Suetonius ontleend. Waarschijnlijk
hebben zij eerst haren dienst gedaan op de collegien, gelijk de disputatien , die ten jare 1712 Verschenen onder den titel De casibus enucleatis quaestionum forensium ex jure Bomano et hodiemo liber singularis.
De disputatien, die Huber na 1712 door zijne leerlingen liet Verdedigen , zijn niet Vereenigd uitgegeven, en dientengevolge in vergetelheid
geraakt. Daar Mr. J. S. G. Koning, te Wedde, kort geledendie disputatien aan het Friesch Genootschap heeft geschonken, zijn wij in staat
geraakt, hare titels hier te laten Volgen.
Disp Jur.

Qua disquiritur occasione Legis Juliae, cujus meminit Suetonius in vita Neronis, Cap. XXXIII. An Principes Romani cunctis plane Legibus fuerint soluti,
IV partes. 1713,
philol. Qua expanitur & illustratur duplex locutio Graeca ex Epistola Pauli ad
Epbesios & Actis Apostolieis. 1713.
Ad L. 2 ff. de Usuris. VI Partes 1714,
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Disp. Jur. De obligationihus, quae non propriis viribus consistunt, a Papiniano commemoratis in L. XXVII ff. de Obligationibus & Actionibus. V partes. 1714.
de Specificatione, ejusque in acquirendo Dominio & Legatis adimendis, efficacia.
II partes. 1714.
. philol. Qua exponitur atque illustrator integrum Caput XII Tranquilli vita
Julii Caesaris. VI partes. 1715.
de viventis hereditate vendita. 1715.
Qua exponitur atqne illustrator rescriptum divorum fratrnm, quod extat apud
Ulpianum in L. 17 ff. de jure patronatus. 1715.
3e accessione possessionum ejusque origine. 1715.
philol. Qua exponitur atque illustrator locus Ulpiani in L. 1 § 1 ff. ad Legem
Jnliam Majestatis. IV partes. 1715, 1716.
•
pol. De jure summae Potestatis, in unaquaque Repnblicâ, ut et PASSIVA, quae
vulgo fertor civium OBEDEBNTIA. II partes. 1716.
— de conditione non nnbeudi Legato vel Fideicommisso adjecta. III partes. 1716.
Disp. philol. jnr. de origine et natura emtionis et venditionis. 1716.

Begaafd met eene gemakkelijke en aangename wijze Van Voordragt,
wist hij ook, wars Van omslag, zijne gedachten helder en kernachtig
uittedrukken; als mensch was hij rechtschapen, waardig in Voorkomen
en humaan in den omgang, kortom, in Vele opzigten het sprekend beeld
zijns Vaders*).
Had er destijds geene klove bestaan tusschen de leden der Staten Van
de stad Groningen en die der Ommelanden, — eene klove, die op den
bloei der Groninger academie zoo Verlammend werkte, — dan zou onze
Huber daar in 1707 overeenkomstig de aanbeveling der Curatoren zijn
beroepen.
Na den dood van zijn leermeester en ambtgenoot Schelkens, dien hij
in eene Oratio Junebris huldigde, verkregen Schulting en hij eerst weder
een collega ten jare 1709 in den Prof. Extr. Dom. Balck, die in 1712
Schultens als ordinarius opvolgde. De juridische faculteit werd mitsdien
tot twee hoogleeraren ingekrompen.
Huber kwam in 1706 tot de rectorale waardigheid, die hij ten Volgenden jare aan Latané overdroeg met eene Oratio de summi imperatoris
i) Hij kon ook hatelijk zijn, even als de oude. Getuige zijn uitval tegen Perizonius, in de Praefat. van het 2e dl. der Dissertationes: Ubi dissentiendum esta Viris
Eruditis, nullius viventis existimatio laceratur, neque mortui faixia laeditur, quod
nupcr Quidam fecit in Vindiciis Curtianis, non data, sed quaesita occasione, infense
invectus in defuncti Parentis mei b . m. Manes. Si quid humani pudoris inessethuic
improbo calumniatori, livor ejus post fata quiesceret, nee minus Ipse quietos esse
sineret viri, qui dudum inter homines esse desiit, cineres. Etiamsi calumniis hisce
et convitiis rcmalediei, jus fasque vulgus forsitan arbitretur; ego satius duxi hominem
impudentem suae relinquere turpetudini et infamiae. — Of hij minder opgewonden
was in zijn Specimen responsionum ad selecta quaedam Christ. Thomasii 'in Libros
de jure civilatis ampliss. Parentis Ulr. Buberi Scholia, Fran. 1713, kunnen wij niet
uitmaken, daar wij dit werkje niet. bij de hand hebben.
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offîcio ex sentenüa Ciceronis pro lege Manilla, Fran. 1707. In 1708 herdacht hij de groote Verdiensten Van Willem Van Haren, den beroemden
staatsman en Curator der hoogeschool, in eene belangrijke Oratio funebris.
Na twee en twintig jaren waarcliglijk aan zijne roeping te hebben beantwoord , liet Huber zich in 1716 de benoeming tot raadsheer in den
HoVe Van Friesland welgevallen; den 30 Junij d. j . nam hij dientengevolge afscheid Van zijne ambtgenooten , waarbij het aan hartelijke toespraken Van weerszijden niet ontbrak. Ook in dien nieuwen kring bleef hij
Voor de regtswetenschap leven. Na van den Sande had niemand zich
weer beijverd om de regtspraak Van het Hof ten algemeenen nutte te
bewerken. Wel bestonden er aanteekeningen Van den raadsheer G. Nauta
uit de tien eerste jaren na Van den Sande's dood. Ulr. Huber had de
belangrijkste beslissingen gedurende zijn driejarig raadsheerschap verzameld, maar van een en ander was alleen eenig gebruik gemaakt in
Huber's Praelectiones en Hedendaagsche regtsgeleerdheid. De regtspraak
der Veertig laatste jaren lag in zware protocollen Verscholen i).
Een nuttigen arbeid ondernam Zach. Huber mitsdien, door de belangrijkste beslissingen uit zijn tijd bijeentebrengen, hare gronden uitvoerig
te ontwikkelen en toetelichten, in twee deel en, Van welke het eerste
in 1723, het tweede in 1727 Van de pers is gekomen, als Observationes
rerum forensium ac notabilium, in suprema Frisiarum curia judicatarum.
Van die jurisprudentie heeft hij Voorts gebruik gemaakt bij de bewerking
der derde uitgave Van Ulr. Huber's Hedendaegse MecMsgéleertheyt, soo
elders, als in Frieslandt gebruiJeelyJc, welke in 1724 te Amsterdam het
licht zag: Vermeerdert met veele nieuive gewysde salcen ende hervormt ingevolge van de niemoe 's Landts Ordonnantie derselver Provintie, en in 1742
door een vierden, in 1768 nog door een Vijfden druk werd gevolgd.
Hij bleef altoos ongehuwd en overleed plotseling den 21 Oct. 1732.
Vriemoet, 7H , 715; G. de Wal, Annot. 397—-302.

A n t o n i u s S c h u 11 i n g. Een en andermaal ontmoetten wij reeds
den Nijmeegschen hoogleeraar in de humaniora en welsprekendheid Jac.
Schutting, den leermeester der Franeker hoogleeraren Gulichius en
Noodt. Deze geleerde man, die een grooteren naam zou hebben verworven, als eene epidemie hem niet op 36-jarigen leeftijd in 1666 had
weggerukt, was de vader van Antonius, wien Nijmegen den 23 Julij
1659 had zien geboren worden. Groot scheen het verlies van een ge»
!) Eerst in 1719 zagen te Leeuw, het licht De deelden van het Hojf v&n Frieslandt, door G, Nauta, ende met een register verrykt door A. Kam*
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letterden vader voor het toen zevenjarig knaapje, vooral in dien angstistigen tijd. Eene omstandigeid, die aanvankelijk bovenal noodlottig
voorkwam, de Verhuizing zijner moeder Catharina van den Berg met
hare drie kindertjes in 1672 naar Leiden, en zulks om de gevaren van
den Munsterschen oorlog, zou in de gevolgen voor onzen Antonius ten
zegen worden.
Hierdoor kwam hij immers bij den zetel van geleerdheid, doorliep
er de triviale scholen, om vervolgens aan de Bataafsche hoogeschool
zijn dorst naar wetenschap te kunnen laven. Op de humaniora legde
hij zich onder Theod. Rycke met de borst toe, zonder de wijsbegeerte
te verwaarloozen, waarin Theod. Craanen en Burch. de Volder hem
den weg wezen. Aan goeden raad en nuttige wenken liet de groote
Graevius, een vriend zijns Vaders, het hem nooit ontbreken.
De werken der oude Grieken en Romeinen dan, historieschrijvers
zoowel als dichters, las de jeugdige beoefenaar der wetenschappen met
onverdeelde aandacht, ja met een zoo vurigen ijver, dat menige nacht
door hem werd opgeofferd om hunne schoonheden te kunnen genieten.
Eens op het voetspoor zijns vaders een katheder in de letteren te mogen
beklimmen was de wensch, die zijne ambitie sterkte. In dit opzigt
kon de toekomst hem trouwens geen stellig uitzigt geven; daartoe waren de leerstoelen aan onze Vaderlandsche academiën voor die vakken
te klein in getal. Den raad van Rycke volgende ging hij daarom het
regt beoefenen, de wetenschap waarbij zijne rijke kennis Van de klassieke letterkunde, geschiedenis en oudheden, hem het meest te stade
kon komen. Joh. Friedr. Böckelmann werd weldra zijn uitstekende
leidsman en opregte Vriend, toen hij de regtsstudie met gelijken ijver
toonde aantegril'pen, als die, waarmede hij in de klassieke oudheid zoo
diep was doorgedrongen. Groot was het voorregt na doode van dien
hoogleeraar te mogen zitten aan de voeten van een Joh. Voet; tevens
daarbij steeds een tijdgenoot en Vriend te hebben in beider uitstekenden
leerling Cornelius van Eek i). Op eene Liss. de naturali oWgatione, openbaar verdedigd, verwierf de vierentwintigjarige Schulting in 1683 de
laurea doctoralis.
Voortaan privaat-, en naar geloofwaardige berigten ook openbaar onderwijs gevende, vormde hij zich voorts te Leiden tot een uitstekend
docent. Hierbij liet hij het echter niet. In 1686 trad als regtsleeraar
in zijne woonplaats op een man, die aan de îïaneker academie reeds
als eene eerste ster had geschitterd, een geleerde door Heinsius ge!) Cf. Schulting'8 Inaug. Or. te FraneUr, waar h'j in de voorafspraak aan al
deze geleerden hulde brengt.
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prezen als Virum egregium, qui solus inter juris antistites apud Batavos
literarum humaniorum non esset rudis, et cuius eruditionem ornaret
morum ingeniique elegantia, — Gerardus Noodt.
Dr. Schulting achtte het niet beneden zijn rang de collegien Van den.
nieuwen hoogleeraar met toewijding te volgen, maar maakte zich ook
de schoonste gelegenheid ten nutte om in vriendschappelijken omgang
met zijn beroemden bloedverwant in diens methode door te dringen.
Voorts opende de Geldersche hoogeschool hem — om met prof. Bouman te spreken — de baan der eere, toen hij onder andere bijzondere
onderwijzers te Leiden nog bijna verscholen was. Den 7 April 1691
benoemd, aanvaardde hij in het begin Van Julij dV. daar den juridischen
leerstoel, en ontwikkelde in eene Oratio de optimo genere interpretum juris
civilis de methode, naar welke hij het R. R. dacht te Verklaren. Te
kort was hij hier om Voor onze beschouwing vele bijzonderheden te kunnen opleveren. Nadat hij in 1694 het rectoraat met eene Orat. de militia
advocatorum (Hard. 1694) had overgedragen, vernamen de Curatoren
weldra, dat de zeer gewaardeerde hoogleeraar het beroep naar Franeker
had aangenomen , met eene overhaasting, die hun misnoegen opwekte.
Den 14 Maart beklom Schulting in het Friesch Athene het spreekgestoelte ter aanvaarding van zijn post met eene rede, waarin Tribonianus in bescherming werd genomen tegen de aanvallen van Ant. Matthaeus den oude, Wissenbach, Hotomannus en anderen (Oratio qua
disquiritur, eulpandusne sit Trïbonianus, quodICtorum, qui stante MberaBeip.
Bomana elaruare, scripta suppresserit; ac posteriorum, qui sub Imperatoribus floruere, Besponsa in Pandectas retulerit, Fran. 1695).
Kon het wel anders, dan dat het onderwijs van een klassiek gevormden regtsleeraar, komende uit de scholen van Böckelmann, Voet en
Noodt, met bijval werd ontvangen en rijke vruchten droeg ? Uit 's mans
eigene geschriften weten wij, dat hij de Pandecten onderwees, en naar
aanleiding van hetgeen op private collegien was geleerd ter oefening
zijner leerlingen disputatien schreef, die gretig werden ontvangen.
Evenzoo ontwikkelde hij helder en bondig, sedert 1708 , een aantal
plaatsen uit de Pandecten, die bij eene oppervlakkige beschouwing strijdig konden schijnen.
Op het studeervertrek verrijkte hij aanhoudend zijne kennis door de
studie in de werken van regtsdoctoren, zelfs in die der Grieksche en
Latijnsche kerkvaders. Op alles wat tot volmaking en beschaving van
zijne wetenschap dienstbaar kon gemaakt worden hield hij het oog gevestigd; wat hij vond werd dadelijk ter zijner plaatse aangeteekend in
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de kwarto-editie van het Corpus juris, door Dion. Gothofredus in 1652
uitgegeven. Te Franeker ving hij aan met den arbeid, die te Leiden
voltooid, zijn naam onsterfelijk zou maken, het verzamelen nl. van de
bronnen der oudere regtswetenschap en hunne Verklaring uit den schat
zijner omvangrijke kennis; wij bedoelen de Jurisprudentie/, vetus AnteJustinianea, L. B. 1717, Lips. 1737, c. G. H. Ayrer.
Tweemaal hield hij bij de overdragt Van het rectoraat zeer doorwrochte
oratien, eene de jurisprudentie/, M. I. Cieeronis, Fran. 1702, de tweede
de jurisprudentia historica , Fran. 1712.
Schulting was geen polygraaf. Wat hij liet drukken was echter de
Vrucht van diepe studie, zoo als de Bissertationes derecusationejudicis;
pro rescriptis Impp. Bomanorum*); de transactione super controversiis,
quae ex ultimis vóluntatïbus proficiscuntur, etiam non inspectis vel cognitis illonim verbis, rede ineunda- Ace. Or. de jurispr. Ciceronis, Fran. 1708.
Zijne rigting en methode volgen uit een en ander reeds duidelijk.
Voor de grondige beoefenaars des regts eischte hij kennis der humaniora , om hen daarmede te kunnen Voeren naar de bronnen zelve en
hun gezag te leeren waardeeren en aannemen als den eenigen grondslag,
waarop men heeft te bouwen; om die bronnen te begrijpen en te Verklaren moest men die in hunne wording en ontwikkeling nasporen;
daarom toegerust met voldoende kennis Van den aard, de zeden, gebruiken , taal en cle ontwikkeling der natie, zooals de klassieke schrijVers
ons die leeren kennen. Wel Verre Van eenzijdig de geheele regtsgeleerdheid in het civiel regt te willen doen opgaan, kende hij aan het natuur-,
staats- en Volkenregt de plaats toe , welke zij bij een Volmaakt gevormd
jurist behooren intenemen. Von Uffenbach werd den 18 April 1710 in
des hoogleeraars studeervertrek gebragt en nam hier het volgende waar:
»De boekerij is, wel is waar, niet zeer talrijk, maar bevat Vele goede
boeken, niet alleen uit het Vak Van regten, maar ook uit dat van geschiedenis , oudheid- en bijzonder van letterkunde. Dat Van de regten
was niet bijzonder groot. Bij onze Duitsche regtsgeleerde hoogleeraars
treft men meer aan, maar ook niets anders. Men moet het in de Hollanders dan ook prijzen, dat zij niet aan de letter blijven hangen, maar, evenals de oude Fransche en gedeeltelijk ook de Italiaansche juristen, het Romeinsche regt uit de oudheden en bronnen zelve opzoeken, waardoor
zij zich eene betere kennis verwerven, dan die, welke men in Duitscliland alleen uit Lauterbach , CarpzoVius en hunne Volgelingen put. Schuli) Herm. Noordkerk spreekt in Observ. Decas, Amst. 1731, p. 101 (ookaangeh.
d. F. Saxe), in een adem over Cuiacius en Schulting: quique omnia, quae de Principum rescriptis dici possunt, exhausisse videntur, Viri praeclari.

Wumkes.nl

349
ting had zijne boekenkamer goed gesorteerd. Onder anderen beviel mij
zeer, dat hij in eene afzonderlijke kast de regtsbronnen (fontes juris)
bij elkander gezet had; daar stonden niet alleen de vele uitgaven van
het Jus Justinianeum, zooals de Pandectae Florentinae van Holoander en
andere uitgaven, de Fragmenta vetera, als ook de Lïbri BasiWcwp, Codex Theodosianus, Codex legum antiqq. Lindenbrogii, Balum Capitiilaria,
de nieuwe constitutien en wetten van verschillende landen en staten,
maar ook de schrijvers over het natuurregt, en zij, die over de wijze
der regtstudie, de geschiedenis van het regt en de voorbereidende kundigheden er Van geschreVen hebben. Onder de letterkundige werken
waren zeer Vele, zoowel oude als nieuwe, Van de schoonste en kostbaarste uitgaven van Grieksche en Latijnsche schrijVers, alsmede ook
vele dergelijke van Grieksche en Latijnsche kerkvaders." Totzóóvervon
Uffenbach. Is de schildering van den Duitschen bezoeker niet in volmaakte harmonie met onze beschouwingen, waar wij op de rigting van
Schulting's studiën het oog lieten vallen ?
Niet strevende naar verplaatsing, had Schulting zich dan ook te
Franeker ingerigt, als iemand die daar dacht levenslang te zullen blijven. Maar Leiden wilde ook de voordeelen genieten, van 't geen hij
daar had opgedaan. Derwaarts geroepen om naast Noodt, als opVolger
Van Voet, plaats te nemen, ging hij heen, en aanvaardde die taak den
9 Nov. 1713, met eene Orat. de caussis praeslantiae juris Romani, eene
redevoering, die niet in het licht is verschenen.
Ruim twintig jaren levens werden hem nog gegund om voor school en
wetenschap te leven. Onverdeeld bleef hij zich aan beiden wijden, des
te meer onafgebroken, omdat hij ongehuwd was. Toen in latere jaren
eene zware ongesteldheid hem niet veroorloofde een vinger zelfs te verroeren , ging hij toch met de collegien aan huis voort, onder bijstand
van een leerling, die op zijne aanwijzing telkens het Corpus Juris moest
naslaan.
Het laat zich gemakkelijk begrijpen, hoe de Franeker disputatien over
de Pandecten nu ook door de Leidsche studenten gezocht werden, daardoor weldra uitverkocht, ja tegen bovenmatige prijzen niet meer Verkrijgbaar waren. Gehoor gevende aan hun verlangen, gaf Schulting
die daarom te zamen uit, als Enarraüones parus primaeDigestorum; ace.
Biss. ad L. 1 § uit B. de quaestionïbus, L. B. 1720, ed. alt. 1733.
In den Thesaurus juris Bomani van EV. Otto ontmoet men de Veteres Glossae verlorum juris, quae passim in Basilicis reperiuntur, met Notae van
Schulting. Be utilitate jurisprudentiae Bom. ad alias artes et scientias,
sprak onze geleerde bij de overdragt van het rectoraat in 1718; de an-
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gusta hominis innocentia ad legem "boni bij gelijke gelegenheid in 1730.
Den 12 Maart 1734 had het vaderland in hem het verlies te betreuren
van een Europeesch geleerde van den eersten rang, wien de eernamen
de tweede Jac. Gothofredus, en de Nederlandsche Cuiaeius, door de meest
bevoegden zijn geschonken. Aan den Praelector, later Professor Juris,
J. C. Rücker had hij zijne handschriftelijke nalatenschap vermaakt. De
legataris verrigtte een nuttig werk, door de Theses over strijdig voorkomende plaatsen, te Franeker reeds behandeld, in één bundel te laten
herdrukken. Thesiurn controversarum juxta seriem digestorum decades centum is de titel van dit gulden boekske, waaraan eene Exercitatio ad
Valerü Mascimi L. VII, C. 7, en de lijkrede, door prof. Vitriarius gehouden , zijn toegevoegd (L. B. 1738, 1762). Uit Rücker's nalatenschap
zijn die Hss. voor de Leidsche bibliotheek aangekocht!). Prof. Smallenburg gaf eerst daarvan uit Notae ad tüulos Digestorum de verb, signif. et
regulis juris, L- B. 1799; daarna, in zeven deelen, de beroemd geworden
Notae ad Digesta seu Pandectas, L. B. 1804—1825; aanteekeningen, getrokken uit alles, wat wij van de oudheid bezitten niet alleen, maar
tevens uit een rijken voorraad werken, gewijd aan de philologie en het
regt. Niets was Sehulting in dit opzigt vreemd gebleven. In de kritiek ging
hij niet stout, integendeel zeer behoedzaam te werk, door geene tekstverbetering voorteslaan, dan na naauwkeurige vergelijking en naar gezonde
regelen. Ten slotte wijzen wij nog op de uitgave zijner Commentt. Academicae, mr. J. L. Uhlio, Lips. 1770—74, in vier deeltjes.
J. J. Vitriarii Orat. funehris in oiittim Ant. Scliultinyïi, L. B. 1734, ook achter de
Theses controversae, en in de Comment. Academicae, I, 301; Vriemoet, 716 — 722; F. Saxe,
Ot\ ausjoic. de Ant. ScIwMingïo, altera geminoque Batavorum Oiijacio, tanquam rjravissimo
futuri antecessoris exemplo, Dav. 1789; v. Uffenbach, II, 283, 283, De Vrije Fries, VI, 323,
324; Te Water, 26, '27, 205; Siegenbeek, II, 52, 53, Toev. 1 7 4 - 1 7 6 ; Smallenburg, Praefal.
ad Notas in Pandectas; Bouman, I, 248, II, 25.

i) Volgens F. Saxe, p. 30, bezat prol. j . Luzac in 1789 de sampliores Schultingii
Observationes'' op het jus antejustiDianeum.
*
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