
 

Willem Leonard Mahne (1772-1852) zandgraf 125, vak E 
Hoogleraar Wijsbegeerte en Letteren 
 

Personalia 

Geboren: 26 mei 1772 te Amsterdam 

Zoon van: Maximilian Anthonius Hendricus Mahne en Elisabeth de Haas 

Gehuwd met: Dina Anthonetta van Diermen op 15 maart 1796 te Bunschoten 

Overleden: 20 mei 1852 te Leiden 

Begraven: 25 mei 1852 

 

Samenvatting 

Willem Leonard Mahne wordt in 1772 te Amsterdam geboren. Hij studeert Grieks en 

Latijn aan het Amsterdamse Atheneum Illustre en aan de Universiteit van Utrecht. In 

1793 sluit hij zijn studie af met een dissertatie. 

 Hierna gaat Mahne lesgeven aan de Latijnse school te Amersfoort, waarvan hij in 

1794 rector wordt. Vijftien jaar later verruilt hij Amersfoort voor Zierikzee, waar hij ook 

weer rector van de Latijnse school wordt. 

 In 1796 huwt Willem Leonard met Dina Anthonetta van Diermen. Het echtpaar krijgt 

zeven kinderen; één meisje, het middelste van de zeven. 

 Begin 1800 publiceert Mahne een aantal werken 

die in de wetenschappelijke wereld niet onopge-

merkt blijven. In 1817 wordt hij dan ook benoemd 

tot hoogleraar in de Wijsbegeerte en Letteren aan 

de Universiteit van Gent. Mahne is een goede 

docent, die hoge eisen aan zijn leerlingen stelt. 

 Na de Belgische opstand van 1830 wordt zijn 

faculteit opgeheven en wijkt Mahne tijdelijk uit naar 

Vlissingen. Een jaar later volgt zijn benoeming aan 

de Universiteit van Leiden, waar hij in zijn college 

Historia Literaria de Griekse en Latijnse schrijvers 

behandelt.  

 Als in 1835 Reuvens, de hoogleraar archeologie, 

plotseling overlijdt, neemt Mahne zijn colleges over 

de Oudheidkunde over en laat hij zelf de Griekse 

literatuur vallen.  

 

 
Portret Willem Leonard Mahne 

 Mahne publiceert regelmatig. In 1842 gaat hij met emeritaat, maar blijft nog vier jaar 

college geven. Wel wordt hij door gezondheidsproblemen steeds meer aan zijn huis 

gekluisterd. In 1852 komt Willem Leonard Mahne te overlijden. Hij is dan bijna tachtig 

jaar oud. 

  



Volledige versie 
 

Afkomst en studie 

Willem [ook wel Guillaume] Leonard Mahne wordt op 26 mei 1772 te Amsterdam 

geboren als zoon van Maximilian Anthonius Hendricus Mahne en Elisabeth de Haas. 

Hij stamt uit een Duitse familie en brengt zijn schooltijd door bij familie in Dortmund. 

 In 1789 gaat Willem Leonard aan het prestigieuze Atheneum Illustre te Amsterdam, 

de voorloper van de Universiteit van Amsterdam, studeren. Hij is vooral geboeid door 

de colleges van de Daniel Albert Wyttenbach, een vermaard hoogleraar in de klassieke 

talen en tevens bibliothecaris. 

 Onder Wyttenbachs leiding bekwaamt Mahne zich in de Griekse en Latijnse letteren. 

Hierna studeert hij nog enige tijd aan de Universiteit van Utrecht, waarheen zijn ouders 

waren verhuisd omdat zijn vader er adjunct-muntmeester1 was geworden. Hier krijgt 

hij onderwijs van Bonda, Segaar en Saxe. In 1793 rondt hij zijn studie af met de 

dissertatie Diatribe De Aristoxeno Philosopho Peripatetico.  
 

 
Daniel Albert Wyttenbach 

 
Proefschrift Mahne 

 

Rector Latijnse scholen te Amersfoort en Zierikzee 

Na zijn studie wordt Mahne leraar aan de Latijnse school te Amersfoort, waarvan hij in 

1794 rector wordt. Na vijftien jaar deze Latijnse school geleid te hebben, stapt hij in 

1809 over naar de gelijknamige school in Zierikzee, waar hij ook rector wordt. 

 

Huwelijk en gezin 

Willem Leonard Mahne leert Dina Anthonetta van Diermen kennen. Op 19 februari 1796 gaan 

zij te Amsterdam in ondertrouw en op 15 maart van dat jaar trouwen zij in Bunschoten. 

                                            
1 Een muntmeester is iemand die aan het hoofd staat van een bedrijf waar munten worden geslagen; 
hij is verantwoordelijk voor het slaan van de munten en voor de kwaliteit van die munten. 



 

 
Inschrijving van ondertrouw (Gemeentearchief Amsterdam) 

 

 
Inschrijving huwelijk (Doop-, trouw en begraafboeken Amersfoort) 

 

Het echtpaar is Nederduits Gereformeerd, later Nederlands Hervormd, en krijgt zeven 

kinderen, zes jongens en één meisje: 

- Maximiliaan Antonie (gedoopt 11 mei 1797);  

- Johannes (gedoopt 29 juli 1798); 

- Willem Isaac (geboren 24 november 1799); 

- Catharina Elisabeth (geboren 18 juni 1801); 

- Eliza Hendrik (geboren 1 oktober 1802); 

- Lodewijk Pieter (geboren 18 oktober 1804); 

- Hendrik Leonard (geboren 21 november 1805). 

 

Hoogleraar in Gent 

Bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1817 wordt Willem Leonard Mahne benoemd tot 

hoogleraar in de Wijsbegeerte en de Letteren aan de pas opgerichte Universiteit van 

Gent. De aanstelling van deze Noord-Nederlander kan niet overal op bijval rekenen. 

Koning Willem I heeft namelijk katholieke hoogleraren beloofd, maar Mahne heeft een 

protestantse signatuur.  

 Niettemin wordt hij aangesteld met een brede leeropdracht die gericht is op de 

Bespiegelende Wijsbegeerte en Oude Letteren. Zijn colleges geeft hij in het oude 

jezuïetenklooster in de Volderstraat.  
 



 
Jezuïetenklooster Gent 

 

 Al in het eerste jaar 1817 wordt Mahne verkozen tot decaan van de faculteit 

Wijsbegeerte en Letteren. Tevens wordt hij dat jaar benoemd tot lid van de Societé 

Royale des Arts et Sciences te Gent. Tussen 1820 en 1825 neemt hij wederom het 

decanaat van de faculteit op zich. 

 Mahne is een beleerd persoon en geeft uitstekend onderwijs. Zijn colleges, die door 

hem in het Latijn worden gegeven, gaan over de Latijnse en Griekse literatuur, en de 

Romeinse en Griekse oudheid. Over het niveau van de studenten laat hij zich soms 

laatdunkend uit. Zo attendeert hij de commissaris-generaal van de universiteit op het 

feit dat vele studenten eigenlijk niet thuis horen aan de universiteit. Vooral de 

gebrekkige kennis van het Grieks in vergelijking met de studenten in Noord-Nederland 

stuit hem tegen de borst: “Zoo veel is reeds bij voorbaat zeker, dat onder de geheele 

massa van studenten geen tien gevonden worden, die zoo veel van het Grieksch 

weten, als in de Noordelijke Departementen”.  

 Door zijn strengheid en hoge eisen betitelt een van de 

studenten hem dan ook als een “monster van eruditie”. 

Bovendien gaat Mahne niet mee in de gewoonte van zijn 

collega’s om vragen voor mondelingen examens vooraf 

bekend te maken aan de studenten. Er zijn ook goede 

studenten, zoals Voisin en Verreaert, die beiden door 

Mahne als promotor worden begeleid bij het schrijven van 

hun dissertaties.  

 Tijdens de Belgische opstand van 1830 neemt Mahne 

de wijk naar Vlissingen. De politieke scheiding tussen de 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden heeft voor de uni-

versiteit van Gent noodlottige gevolgen: de faculteit, waar 

Mahne aan verbonden is, wordt opgeheven. 

 

 
Auguste Voisin 



Hoogleraar in Leiden 

Mahne wordt in 1831 met drie collega’s (Schrandt, Van Breda en Thorbecke) benoemd 

aan de universiteit van Leiden. Zijn oratie luidt: Oratio habita in Academia Lugduno-

Batava, antequam scholas suas de Historia Literarum Graecarum et Latinarum. 

 Zijn onderwijstaak is de Geschiedenis der Letteren, in hoofdzaak de Griekse en 

Latijnse schrijvers. Zijn colleges geeft hij de naam Historia Literaria.  

 Na het overlijden van de hoogleraar archeologie Caspar J. C. Reuvens (1793-1835) 

[ook op Groenesteeg begraven] neemt Mahne op verzoek van de faculteit der Letteren 

diens college Romeinsche Antiquiteiten over en stopt hij met de Griekse literatuur. 

 In 1842, hij is dan zeventig jaar, gaat hij met emeritaat. Toch blijft hij nog tot 1846 

colleges geven. In dat jaar neemt de classicus Carel Gabriel Cobet (1813-1889) [ook 

op Groenesteeg begraven] deze colleges over. 

 

Zijn geschriften 

Mahne publiceert in het Latijn en heeft vele geschriften op zijn naam staan. We 

noemen er enkele: 

- Epicrisis Censurarum Blbliothecae Criticae (1808); 

- Epistolae Sodalium Socraticorum Philomathiae (1812); 

- Crito sive Dialogus de Literarum in primis Latinurum studio recte colendo (1816); 

- Vita Danielis Wyttenbachii (1823); 

- Schola de Antiquitatibus Romanis (1844); 

- Miscellanea Latinitaties (1844). 
 

  

 

 



Overlijden  

Mahne kampt met gezondheidsproblemen, waardoor het moeilijk is om bijeenkomsten, 

zoals van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde waarvan hij in 1831 lid is 

geworden, kan bijwonen. Wel leest hij de door de Maatschappij uitgegeven werken. 

 Op 20 mei 1852 komt hij in zijn woonplaats Leiden te overlijden. Hij werd, op een 

paar dagen na, tachtig jaar oud. 
 

 
Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 24 mei 1852) 

 

 
Overlijdensakte 

 

Vijf dagen na zijn overlijden, op 25 mei 1852, wordt Willem Leonard Mahne op de 

begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 125 ter aarde besteld. Op het graf heeft 

mogelijk een zerk gelegen, maar nu resteert slechts een nummerpaaltje. 
 



 
Grafboek zandgraf 125 

 

 
Nummerpaaltje op zandgraf 125 
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