
 

Samuel Johannes van de Wijnpersse (1759-1842) keldergraf 51, vak A 
Hoogleraar wijsbegeerte 
 

Personalia 

Geboren: 11 juni 1759 te Groningen 

Zoon van: Dionysius van de Wijnpersse en Anna Diderica Thiens 

Gehuwd met: (1) Willemina Jacobmina Verbrugge op 21 november 1784 te Delft 

  (2) Maria Anthonia van Couwenhoven 19 oktober 1795 te Sloterdijk 

  (3) Elisabeth van Reverhorst op19 juli 1826 te Leiden 

Overleden: 22 november 1842 te Leiden 

Begraven: 26 november 1842 

 

Samenvatting 

Van de Wijnpersse wordt op 11 juni 1759 in Groningen geboren, waar zijn vader een 

prominent hoogleraar in de wijsbegeerte is. Door privéonderwijs doet hij al op zeer 

jonge leeftijd veel kennis op. In 1768 maakt vader de overstap naar de universiteit van 

Leiden en twee jaar later gaat de 11-jarige Samuel daar ook studeren. Hij bekwaamt 

zich in een breed pakket aan vakken en rondt in 1780 zijn studie af met een promotie.  

 Van de Wijnpersse wordt predikant te Nieuwveen (1781) en IJsselmonde (1784). In 

1787 wordt hij hoogleraar wijsbegeerte te Groningen. Inmiddels is hij getrouwd met 

Willemina Verbrugge met wie hij drie kinderen krijgt. Zijn baan in Groningen bevalt hem 

niet en hij wordt weer predikant, nu te Amsterdam (1789). Na het overlijden van zijn 

vrouw hertrouwt hij in 1795. Uit dit tweede huwelijk worden twee kinderen geboren. 

 Van de Wijnpersse weigert in 1796 in te 

stemmen met het Franse bewind en wordt ont-

slagen. De volgende jaren is hij werkeloos en 

schrijft hij een aantal artikelen. In 1803 is zijn 

vader 79 jaar en heeft behoefte aan assistentie. 

Daarvoor heeft hij zijn werkloze zoon op het oog 

en diens aanstelling tot buitengewoon hoogle-

raar wordt goedgekeurd. 

 Twee jaar later gaat vader met emeritaat en 

wordt zoon gewoon hoogleraar. De zoon kan 

niet tippen aan zijn beroemde vader en heeft 

een kwetsbare gezondheid. In 1822 vraagt en 

krijgt hij vervroegd emeritaat. In dat jaar verliest 

hij ook zijn tweede echtgenote en vier jaar later, 

hij is dan 76, trouwt Samuel voor de derde keer, 

nu met de 61-jarige Elisabeth van Reverhorst.  
 

Samuel Johannes van de Wijnpersse 

 In 1842 overlijdt Samuel Johannes van de Wijnpersse, 83 jaar oud. 



Volledige versie 
 

Afkomst en opleiding 

Samuel Johannes [ook wel geschreven als Joannes] van de Wijnpersse wordt op 11 

juni 1759 te Groningen geboren. Twee dagen later wordt hij daar in de Akerk gedoopt. 
 

 
Doopbewijs Samuel Johannes van de Wijnpersse 

 

Hij is de zoon van Dionysius van de Wijnpersse 

(1724-1808) en Anna Diderica Thiens (1721-1794), 

die in 1751 zijn getrouwd. Samuel Johannes is de 

middelste van het gezin. Jacobus, geboren in 1756, 

is zijn oudere broer en Johannes Hulsius, geboren 

in 1764, zijn jongere. 

 Als Samuel Johannes ter wereld komt, is zijn 

vader hoogleraar wijsbegeerte aan de universiteit 

van Groningen. In 1768 maakt hij de overstap naar 

de universiteit van Leiden. Dionysius is een zeer 

vermaard hoogleraar en een voortreffelijk weten-

schapper, die een grote invloed heeft gehad op het 

leven van zijn zoon Samuel Johannes.  

 Samuel krijgt zowel van zijn vader als van enkele 

privéleraren onderwijs en vergaart zo op zeer jonge 

leeftijd veel kennis over de godgeleerdheid en de 

 

 
Dionysius van de Wijnpersse 

daarmee in verband staande wetenschappen, met name de wijsbegeerte.  

 Al op elfjarige leeftijd wordt hij ingeschreven aan de universiteit van Leiden. Hij 

verdiept zich- naast de wijsbegeerte en de godgeleerdheid - ook in de letteren en de 

wiskunde. In 1780 promoveert Van de Wijnpersse tot doctor in de wis- en natuurkunde 

op het proefschrift De aestu marino (Over eb en vloed). 

 Overigens zijn Samuels beide broers ook studiebollen. Jacobus is een getalenteerd 

medicus, maar overlijdt jong, op 27-jarige leeftijd. Johannes Hulsius wordt eerst 

predikant en later directeur van het Haagsch genootschap. Hij overlijdt in 1810.  

 

Predikant en huwelijk 1 

Inmiddels is hij ook bevoegd predikant en hij gaat per 10 november 1781 in Nieuwveen 

dit ambt uitoefenen. In 1784 verruilt Van de Wijnpersse Nieuwveen voor IJsselmonde, 

waar hij op 28 november 1784 wordt bevestigd. 

 Een week eerder, op 21 november 1784, huwt Samuel Johannes te Delft met 

Willemina Jacobina Verbrugge (1763-1794). Het echtpaar krijgt een drietal kinderen:  

(1) Dionijsius, geboren op 22 juni 1787 in IJsselmonde; op driejarige leeftijd overleden; 



(2) Cornelius Adrianus, geboren op 23 januari 1791 in Amsterdam; overleden op 27 

april 1826 te Delft; 

(3) Anna Wilhelmina, geboren op 2 mei 1794 in Amsterdam; overleden op 25 maart 

1852 te Leuvenheim (gemeente Brummen).  

Bij of kort na de geboorte van het derde kind Anna komt moeder Willemina Jacobina 

Verbrugge te overlijden.  

 

Hoogleraar te Groningen  

Van de Wijnpersse maakte tijdens zijn studie in Groningen al grote indruk. Als er in 

1787 een vacature ontstaat, wordt hij daar hoogleraar in de wijsbegeerte en treedt 

daarmee in de voetsporen van zijn vader. Op 29 november 1787 houdt hij zijn inaugu-

rale rede De regimine idearum connexarum prudenter instituendo (Over het goed laten 

verlopen  van onze aaneengeschakelde denkbeelden).  

 Hij doceert de vakken logica en metafysica volgens de handboeken van zijn vader, 

sterrenkunde volgens de Leidse sterrenkundige Lulofs en experimentele natuurkunde 

volgens de leer van de eveneens Leiden verbonden Van Mussenbroek.  

 

Predikant te Amsterdam 

Van de Wijnpersse komt tot de conclusie dat hij op dat moment in Groningen niet 

helemaal op zijn plaats is en zijn verplichtingen vallen hem zwaar. Daarom aanvaardt 

hij een beroep uit Amsterdam om daar predikant te worden. Op 27 december 1789 

wordt hij daar bevestigd. Als hij in 1796 - tijdens de Franse overheersing - de geëiste 

verklaring om in te stemmen met de nieuwe regeringsvorm niet ondertekent, wordt hij 

afgezet en is werkloos. 

 De nu volgende jaren van gedwongen rust gebruikt Van de Wijnpersse voor het 

uitgeven van enkele preken, waaronder een over Gods oppergebied over de water-

vloeden en een ander over De verheugde kamerling. Voorts schrijft hij twee verhande-

lingen voor het Haags Genootschap met zeer lange titels: Betoog dat de strafoefe-

nende geregtigheid gode waardig is en geenszins als eene hatelijke maar veelmeer 

als eene beminnelijke eigenschap van het hoogste en beste wezen beschouwd mag 

worden (1798) en Verhandeling strekkende ten betoog van het eeuwig en onveran-

derlijk onderscheid van zedelijk goed en kwaad of deugd en ondeugd; met aanwijzing 

van eenige voorname bijzonderheden, waarin dat onderscheid, door zulken die het 

goede wel eens kwaad en het kwade goed zouden willen noemen, verdonkerd wordt; 

en van het onbetamende en nadeelige van dusdanige denk- en handelswijze.  

 

Huwelijk 2 

Nadat zijn eerste echtgenote in 1794 is overleden, hertrouwt Samuel Johannes van de 

Wijnpersse op 19 oktober 1795 te Sloterdijk op huwelijkse voorwaarden met Maria 

Anthonia van Couwenhoven (1759-1822).1 Uit dit tweede huwelijk worden nog twee 

kinderen geboren, dus het vierde en vijfde kind van Samuel: 

                                            
1 Op 14 oktober 1795 is bij notaris Cornelis van Homrigh te Amsterdam een akte van huwelijkse 
voorwaarden tussen Samuel Johannes van de Wijnpersse en Maria Anthonia van Couwenhoven 



(4) Anna Elisabeth, geboren op 25 augustus 1797 in Amsterdam; overleden op 25 
augustus 1875 te Arnhem. 

(5) Dionijsius, geboren op 29 juli 1799 te Amsterdam; overleden op 30 augustus 1870 
te ’s-Gravenhage. 

 

 
Akte van huwelijkse voorwaarden (deel) 

 

 

Hoogleraar te Leiden 

In 1803 heeft de 79-jarige Dionysius van de Wijnpersse, de vader van Samuel en nog 

altijd hoogleraar te Leiden, behoefte aan assistentie. Hij weet de curatoren van de 

universiteit over te halen om zijn zoon Samuel aan te stellen als buitengewoon hoog-

leraar wijsbegeerte.  

 Op 12 november 1803 spreekt Samuel Johannes 

van de Wijnpersse zijn inaugurale rede uit met als titel 

De amore Dei erga se ipsum, omnis inter homines juris 

omniumque nostrorum officiorum fonte (Over de liefde 

van God tot zichzelf, bron van alle mensenrechten en 

van al onze plichten). 

 Twee jaar later, als zijn vader met emeritaat gaat, 

wordt Samuel Johannes gewoon hoogleraar met als 

leeropdracht: “Redenkunde, Bovennatuurkunde en 

Zedekunde”. Op 20 september 1805 houdt hij zijn 

inaugurale rede De vi et efficacia consuetudinis (Over 

de kracht en werking der gewoonte). Zijn professoraat 

loopt uit op een teleurstelling, zowel voor hemzelf als 

voor zijn studenten.  

 
Portret als gewoon hoogleraar 

                                            
opgemaakt. Hierin staat dat zij “verklaarden zich aan elkander verbonden te hebben tot het aangaan 
van een wettig huwelijk, eerdaags te voltrekken”. 



 Hij kan de vergelijking met zijn geleerde en gewaardeerde vader in het geheel niet 

doorstaan. Samuel geeft aanvankelijk college aan de hand van zijn vaders dictaten, 

zoals Institutiones Logicae en Institutiones Metaphysicae. Vanaf 1808 gebruikt hij zijn 

eigen Institutiones philosophiae moralis. 

 Van de Wijnperse publiceert nauwelijks en is lichamelijk niet sterk. Het beetje 

energie dat hij heeft, investeert hij in voordrachten voor het Haagsch Genootschap tot 

Verdediging van de Christelijke Godsdienst, een vereniging waarvan zijn jongste broer 

directeur is en waarvan de meeste van zijn collega’s lid zijn. Dit genootschap gaat de 

strijd aan met de ‘nieuwe hervormers’, die de predestinatie, de goddelijke inspiratie 

van de Schrift, de verborgenheden van God en de verdorvenheid van de mens looche-

nen.  

 Van de Wijnpersse verdedigt ‘de strafoefenende geregtigheid Gods’, en ‘het eeuwig 

en onveranderlijk onderscheid van zedelyk goed en kwaad’. De uiterste radeloosheid 

van de mens - de tegenkant van de zegepraal des geloofs - heeft hij niet gekend, tenzij 

in de vorm van een professor die geen college kan geven. 

 In 1822 vraagt hij ‘wegens zwakte’ vervroegd emeritaat aan. Ook verliest Van de 

Wijnpersse op 13 november 1822 zijn echtgenote Maria Anthonia van Couwenhoven. 

Het moet een zware tijd voor hem zijn geweest. 

 

Huwelijk 3 

Na zijn emeritaat verbetert de gezondheid van Samuel aanzienlijk. Ook treedt hij voor 

de derde keer in het huwelijk. Op 19 juli 1826 trouwt de 76-jarige Van de Wijnpersse 

te Leiden met de 61-jarige Elisabeth van Reverhorst (1765-1846).  
 

 
Akte van het huwelijk tussen Samuel Johannes van de Wijnpersse en Elisabeth van Reverhorst 

 



 

Overlijden 

Na een kortstondige ziekte, overlijdt op 22 november 1842 ‘de drieëntachtig jarige 

grijsaard’ Samuel Johannes van de Wijnpersse te Leiden.  
 

 
Leydse Courant 25 november 1842 

 

 
Overlijdensakte 

 

Op 26 november 1842 wordt Samuel Johannes van de Wijnpersse op de begraafplaats 

Groenesteeg ter aarde besteld in keldergraf 51. Het graf is al op 1 juli 1829 door 

hemzelf gekocht. Op 27 februari 1837 werd Emerentia Johanna van Reverhorst in dit 

als eerste graf begraven. Zij is een twee jaar oudere zus van Samuels derde echt-

genote Elisabeth van Reverhorst.  

 Na Samuel is er niemand meer in dit graf begraven. Ook zijn eigen vrouw Elisabeth 

van Reverhorst niet. Zij is in 1846 overleden en wel op Groenesteeg begraven, maar 

in keldergraf 168. Verder is het opmerkelijk dat het grafboek vermeldt: Dit graf moet 

voor altijd gesloten blijven.  

 
 



 
Grafboek keldergraf 51 
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