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Abdias Velingius, 1721-1803 

'Een c landest i jne huwe l i j x  ver loov ing '  

Abdias Velingius was van 1757-1759 
hoogleraar, zonder salaris, in het 
Grieks en de gewijde welsprekendheid 
aan de Illustre School in Den Bosch. 
De afscheidsrede die hij op 4 decem- 
ber 1759 uitsprak, is uit het Latijn in 
het Nederlands vertaald en vormt een 
bron voor de geschiedenis van de Illu- 
stre School. De Redevoering over de 
Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch, 
waarin derzelver oorsprong, voortzetting, 
lotgevallen en hoogleeraren, uit echte 
stukken naargespeuri en ontdekt worden, 
op den ~ v d e n  December MDCCLIX i n  't 
Latijn uitgesproken ('s-Hertogenbosch, 
1760) is IOO blz. lang, in octavo, met 
een uitgebreid notenapparaat en geba- 
seerd op onderzoek in de archieven 
van de stad. Na zijn afscheid van Den 
Bosch werkte hij in Heusden en Ber- 
gen op Zoom als predikant, maar 
kwam in 1773 terug in de stad, omdat 
hij zijn werk ten gevolge van een 
lichaamsgebrek niet meer aan kon. 
Tijdens het beleg door de Fransen in 
1794 was hij garnizoenspredikant in 
Den Bosch. Hij heeft toen een dag- 
boek geschreven over de belegering 
van de stad door de Fransen en dat 
ook gepubliceerd: Onzijdig verhaal 
wegens de belegering van 's-Hertogen- 
bosch door de Franschen. Van den twee- 
en-twintigsten september 1794 tot de 
overgaaf der stad, op den twaaljden octo- 
ber deszelven jaars. Volgens het dagregis- 
ter, door eenen inwooner dier stad, ge- 
duurende het beleg, gehouden (Arnster- 
dam 1794) Na het beleg vertrok hij 
definitief uit Den Bosch. 

gereformeerde kerk in Den Bosch. 
Daarvoor stond hij drie jaar in Bent- 
huizen op de kansel. Ook in Den 
Bosch zou hij zo'n drie jaar blijven, tot 
augustus 1750. In mei 174.9 werd hij 
bovendien benoemd tot hoogleraar 
aan de Illustre School in de joodse 
oudheid en de kerkgeschiedenis. Op 
de hoogeerwaarde dominee leek niets 
aan te merken, tot collega-predikant 
Cornelius de Witt in de 'ordinaire ICer- 
ke-Raat' van 4 december 1747 een 
brief inbracht van de kerkenraad te 
Rotterdam. 
Velingius bleek op 12 november 1747 
illegaal te zijn getrouwd met Elisabeth 
Christina Visdi in de vrije Rijksheer- 
lijkheid Hörstgen (in Nordrhein West- 
falen), zonder toestemming van de 
moeder van de bruid en zonder de 
voorgeschreven huwelijltsafltondigin- 

gen 'tot ongelooflijke droefheit van 
mevrou haar Ed. mama en van die ge- 
hele aanzienlijke familie'. Het huwelijk 
was dus onwettig en Elisabeth mocht 
om die reden niet meer deelnemen aan 
het avondmaal in de kerk van Rotter- 
dam. Een poging van Velingius om het 
huwelijk te legaliseren mislukte. Mama 
bleef weigeren haar toestemming te 
verlenen. Na veel geharrewar besloot 
de kerkenraad zich afzijdig te houden 
tot de burgerlijke rechter een uitspraak 
zou hebben ge-daan over de legale sta- 
tus van Velingius' huwelijk. 

In dit gedeelte van de Postelstraat 
spooJctle) het De literatuur geeft 
geen u~trluitsel: spookt het nu het 
hard& op nummer 60, 62 of 64 ? 
(Foto; J. v.d. Eerden, 1964) 

Dankzij de twee bovengenoemde 
geschriften verdient hij een plekje in 
de Eregalerij der Bossche Geschiede- 
nis. Maar er valt meer te vertellen over 
deze man. Hiervoor moeten we terug 
naar 174.7. Op 17 september van dat 
jaar werd Velingius predikant van de 
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