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De Latijnse School en net Stedelijk lnstituut
te Kampenvereniqd tot een Gymnasium(1847)

Dr. R. J. Kolman

In 1968 met de inwerkingtreding van de Mammoetwet is op grote
schaal in Nederland een nieuwe organisatievorm voor het voort
gezet onderwijs ingevoerd: de scholengemeenschap. Zij brengt
een samenvoeging van verschillende schooltypen als gymnasium,
atheneum, h.a.v.o. en m.a.v.o. of kleinere combinaties daarvan.
AIle afdelingen stoelen Dp een gezamenlijk basisjaar, de brugklas,
Bij deze concentratie bepalen zowel maatschappelijke als onder
wijs-technische motieven het doel. Het streven is een zo groot
mogelijke verscheidenheid van onderwijs in een gebouw of ge
bouwencomplex onder te brengen. Dat schept de mogelijkheid
tot doorstroming: een leerling die in de ene afdeling te hoog of te
laag geplaatst blijkt te zijn, heeft de gelegenheid naar een andere
over te gaan zonder de gemeenschap te behoeven verlaten.
Zestig jaar geleden is eigenlijk al de eerste schrede op de weg van
samenbundeling gezet. Toen werd het lyceum uitgedacht, waarin
het gymnasium en de h.b.s. een gemeenschappelijke onderbouw
van twee jaar kregen, die later meestal werd teruggebracht tot
een, De opzet was de keuze tussen de beide schooltypen voor de
jeugdige leerling nog wat uit te stellen tot hij of zij geestelijk een
duidelijker tekening ZDU hebben gekregen, opdat dan met meer
zekerheid aan te wijzen ZDU zijn, langs welke weg verdere oplei
ding moest worden gevolgd. Naast dit voordeel bracht de ver
eniging van gymnasium en h.b.s. in kleine gemeenten nog een
ander. Beide scholen, vaak elk apart met een niet al te grote be
staanszekerheid, konden onder een leiding tot een geheel met
meer levensvatbaarheid worden gekoppeld. Een dergelijke op
lossing zocht bij voorbeeld de gemeente Kampen in 1922 in haar
lyceum, de voorgangster van de verleden jaar ingerichte scholen
gemeenschap, het Almere-college.
Tach is wat we op het gebied van samenvoeging van scho1en mee
maken niet iets wat uitsluitend tot deze eeuw behoort. We kunnen
er zelfs in zekere zin de oprichting van de gymnasia in de jaren
'30 en '40 uit de vorige eeuw onder rangschikken. Toen reeds
trachtte men twee standaardscholen - in dat geval de "Latijnse"
en de "Pranse" - onder een dak en een leiding te brengen. Zo'n
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gymnasium met twee afdelingen kwam in Kampen in 1847 tot
stand. Dit feit spreekt ons des te meer aan, omdat de afdelingen
gymnasium en h.b.s. van het Almere-college historisch worte1en in
deze school. De h.b.s .,-afdeling doet dit weliswaar minder direct
dan de gymnasiale, omdat in 1868 - dus honderd jaar geleden
_ het gedeelte dat eens "Franse" school was geweest, zich weer
uit het gymnasium afsplitste en een nieuw type school in de geest

. van de wet op het middelbaar onderwijs van 1863 werd.

Wie het peil en de inrichting van het onderwijs in het Kampen van
de eerste helft van de 19de eeuw wil bestuderen, is op een aantal
belangrijke bronnen aangewezen. Vooreerst hebben we natuur
lijk de notulen van de stedelijke raad en vervolgens de notulen
boeken en de correspondentie van het curatorium van de La
tijnse school en van de plaatselijke commissie van het lager en
middelbaar onderwijs. Daarnaast zijn de rapporten van inspec
teur mr. H. Wijnbeek onmisbaar. Deze man was aanvankelijk al
leen aangesteld om de instellingen waar de klassieke talen werden
onderwezen, te inspecteren. Maar uit zuinigheidsoverwegingen ten
gevolge van het conflict met het zich afscheidende Belgie heeft de
regering van koning Willem I hem in 1832 ook de landelijke in
spectie over het lager en middelbaar onderwijs opgedragen. Zijn
rapporten die handelen over het onderwijs in Overijssel en die
dateren uit 1833, '41, '46 en '49, zijn enkele jaren geleden ge
publiceerd 1). Om meteen een globale indruk van het onderwijs
in onze stad in de jaren 1830-'40 te geven, ga ik van de door
Wijnbeek verstrekte mededelingen uit.
In Kampen waren destijds aIle scholen, op de Israelitische na,
openbaar; dat wil zeggen: ze waren gevestigd in stedelijke ge
bouwen, terwijl de onderwijzers hun salaris van de stad ont
vingen. Het lager onderwijs stond onder het toezicht van een
districtsschoolopziener en verder van een plaatselijke schoolcom
missie, waarvan de leden door de raad werden benoemd. Wat
Wijnbeek hier opviel was, dat het stedelijk bestuur bepaald niet
veel ijver voor het lager onderwijs aan den dag legde. De school
lokalen lieten vaak te wensen over en wel in die mate, dat de

1) Door dr. R. Reinsma in Verslagen en Mededelingen van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis, 7ge stuk (1964), bIz. 77 e.v.; 80e stuk (1965), bIz.
54 e.v. Hierna af'gekort tot Reinsma, O.R.G. (1964) of (1965)
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inspecteur zijn beklag erover bij de gouverneur van de provincie
deed.
Dat lager onderwijs was ingedeeld naar de standen. De stad
telde een armenschool van ongeveer 500 leerlingen; en dan twee
"Nederduitsche burgerscholen" met een bevolking van 200 en
100 kinderen, de eerste voor de "fatsoenlijke" en de tweede voor
de "meer fatsoenlijke" stand. Een derde stadsburgerschool met
70 leerlingen stond in Brunnepe en het Kampereiland had er ook
een met dezelfde bezetting.
Op het lagere onderwijs volgde het middelbare aan de "Fransche
scholen". Zulke instellingen waren vaak niet aIleen dag-, maar
tevens kostscholen; ze trokken uiteraard aIleen jongelui uit de
"beschaafde" bovenlaag aan. Men had er in Kampen drie, zeer
ongelijk van kwaliteit en grootte. Een ervan was voor meisjes en
twee waren voor jongens.
Ten slotte werd het hoger, of beter het voorbereidend hoger
onderwijs gegeven aan de door de eeuwen geadelde Latijnse
school, onder het bestuur van een college van curatoren.
Opmerkelijk is, dat men de drie soorten van onderwijs naar de
traditie van eeuwen aangaf met Nederduits, Frans en Latijns.
Hierbij moeten we in acht nemen, dat in die tijd de talen bij de
andere vakken ver in waardering voorstonden.

De Latijnse school onder Henricus Weytingh

"Cognitio linguarum clavis scientiae"2).

In 1302 wordt er voor het eerst melding gemaakt van een La
tijnse school in Kampen. Misschien zou het juister zijn volgens
het gebruik van vroegere tijden in het meervoud te spreken van
Latijnse scholen, waarvan dan het enkelvoud betekende klas; be
ter nog lokaal waarin een docent een of twee, soms zelfs drie
klassen onderwijs gaf. In het Kamper burgerboek van genoemd
jaar wordt dan ook gesproken van een "Hermannus rector scho
larum" - niet "scholae"! Maar zo'n historische correctheid zou
slechts aanleiding geven tot verwarring. Deze middeleeuwse in
richting voor onderwijs was verbonden aan de St.-Nicolaas of

2) De kennis der (klassieke) talen is de sleutel der wetenschap - op
schrift op de poort van de Latijnse school in de Buiten-Nieuwstraat.
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Boven Kerk. Hier hebben we te maken met een parochiale
school. In de loop van diezelfde eeuw is er nog een tweede
opgericht; die behoorde bij de O.L.V. of Beneden Kerk. Een
eeuw later zijn beide scholen aan de stad gekomen. Sindsdien
benoemde en salarieerde de stedelijke raad de schoolmeesters.
Op den dum is er slechts een Latijnse school overgebleven, die
geen grote bloei zoals haar zusterinstellingen te Zwolle en Deven
ter heeft gekend. Na de reformatie treffen we haar in een deel van
het vroegere Minderbroederklooster aan. Daar kreeg .ze een
stijlvol entree aan de Buiten-Nieuwstraat, bestaande uit een poort
met bordes. Waar nu de mannen van de politie en gemeenteamb
tenaren dagelijks in- en uitlopen, deden dat tot v66r 120 jaar de
scholieren van het "Seminarium ecclesiae ac rei publicae".
In de 18de eeuw ging de Latijnse school duidelijk achteruit,
Steeds minder leerlingen werden ingeschreven. Daardoor was de
Kamper raad genoodzaakt het aantal "scholen" van zes tot vier
in te krimpen en later nag weer eens tot drie, in elk waarvan
men toen twee klassen verenigde. Na 1785 bleef er naast de
rector en de conrector slechts een praeceptor of leraar aan. Ten
tijde van de oude Republiek der Verenigde Nederlanden waren
de steden op het gebied van het onderwijs volkomen autonoom
geweest. Dit veranderde na 1795; toen kwamen de Latijnse
scholen onder toezicht van de Agent van Nationale Opvoeding te
staan. Toch heeft deze reorganisatie niet de verandering gebracht
die men ervan zou verwachten, want er gebeurde eigenlijk maar
weinig 3). Pas onder koning Willem I is door het Koninklijk
Besluit van 2 augustus 1815 een vaste basis voor dit schooltype
gelegd. De landsregering reglementeerde het onderwijs aan de
Latijnse scholen, zij stelde een inspectie in en bracht enkele nieu
we vakken op het rooster 4).
Het hoger onderwijs in het nieuwe koninkrijk werd over drie
trappen verdeeld: Latijnse school, atheneum en universiteit. Het
atheneum als schakel tussen de Latijnse school en de universiteit

3) H.. J. Moerman, "De Latijnse school", Kamper Almanak 1939, blz.
135 e.v.; Dr. H. W. Fortgens, "De Latijnse school te Kampen", Ver
slagen en mededelingen Ov. Regt en Geschiedenis, 71e st. (1965),
blz, 55 e.v,

4) Het leerplanwerd uitgewerktin het Reglement bepalende de oefeningen
in de te vertalen schrijvers voor de onderscheiden klassen der Latijnsche
Scholen, gearresteerd door Z. Exc, den Commissaris-Generaal voor het
onderwijs, de kunsten en wetenschappen. Dit is van 1816.
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is in de vorige eeuw in ons land niet meer bruikbaar bevonden.
Met de handhaving van deze oudere onderwijsinstelling, meestal
gegroeid uit een soort van academische bovenbouw aan een La
tijnse school, had de overheid er klaarblijkelijk rekening mee wil
len houden, dat er in enkele steden ouders waren die hun te jong
van de Latijnse school afkornende zoons nog wel een jaar of twee
binnen hun bereik wilden houden, voordat ze hen naar een der
rijksuniversiteiten lieten vertrekken. In 1815 waren er twee athe
nea tamelijk dicht in de burnt van Kampen, met name die van
Harderwijk en Deventer. Maar de eerste moest al in 1818 wegens
gebrek aan studenten opgeheven worden; de tweede hield het
nog 60 jaar langer uit. De abiturienten van de Latijnse scholen
gingen merendeels direct naar de universiteit, Als doel van het ho
ger onderwijs werd gesteld, "den leerling na afloop van het
lager en middelbaar onderwijs tot eenen geleerden stand in de
maatschappij voor te bereiden".
De Latijnse school was dus zoals gezegd de eerste trap van het
hoger onderwijs. Gegadigden voor die school moesten "na aan
vankelijk door het lager en middelbaar onderwijs te zijn beschaafd
geworden" ,5) een toelatingsexamen doen. Dit werd afgenomen
door een cornrnissie die door de raad van de stad daartoe was
benoemd. De kandidaten moesten blijk geven van bedrevenheid
in het lezen, schrijven en rekenen, zij moesten de beginselen van
het Nederlands - "Nederduits" zei men toen algemeen - mach
tig zijn en bovendien enige kennis van aardrijkskunde hebben.
Tweemaal per jaar, vlak voor de Kerstvakantie en v66r de zomer
vakantie werd zo'n toelatingsexamen afgenomen. Het is vrijwel
zeker, dat de gewone lagere school van die tijd nog geen opleiding
voor het examen gaf. Wie zijn kind voor de Latijnse school wilde
doen voorbereiden, moest een huisonderwijzer aantrekken of hem
naar een Franse school sturen. Was in het laatste geval die mid
delbare school "op hoog gezag" opgericht of erkend, dan kon
volstaan worden met een schriftelijke verklaring van het hoofd,
dat de bedoelde jongen genoeg kennis van alle examenvakken
had 6). En nadat hij op een van beide wijzen was toegelaten,
schreef de rector zijn naam in het "album discipulorum",

5) K.B. 1815, art. 4·.
6) K.B. 1815, art. 8. Zie oak Dr. E. J. Kuiper, "De Latijnse school am

streeks 1836", Honderd vijjentwintig [aren arbeid op het onderwijs
terrein. 1836-1961, bIz. 75.
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In 1815 zijn naast de Dude talen enkele nieuwe vakken inge
voerd, en wel wiskunde, nieuwe en oude aardrijkskunde, nieuwe
en oude geschiedenis en rnythologie. Frans, Duits en Engels wer
den niet gegeven; Nederlands kwam als apart vak niet ter sprake,
zowel niet in het K. B. als in het daarbij aansluitende reglement
van de commissaris-generaal van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; in het regiement van orde voor de Latijnse school te
Kampen daarentegen weI 7).
De schooluren waren aldus ingedeeld: de morgenuren waren van
9 tot 12, de middaguren van 2 tot 5. In de maanden novem
ber, december en januari werd 's middags tot 4 uur les gege
ven. Dit hield natuurlijk verband met verlichting en verwarming.
Op woensdag en zaterdagmiddag hadden de leerlingen vrij. In
die tijd telde de schoolweek dus 30 uren per week, 's winters 26.
Die schooltijden steken op het eerste gezicht gunstig af tegen die
van nu, maar het zijn gewone klokuren geweest. Als we ze in
uren van 50 minuten omrekenen, bestond de vroegere school
week uit 31 tot 36 tegenwoordige lesuren.
De leerlingen van de Latijnse school kenden maar twee vakanties:
een zomervakantie van zes weken en een kerstvakantie van veer
tien dagen. Daarnaast kregen ze in Kampen vrijaf Dp de maandag
tijdens en na de beide zomer- en winterjaarmarkten, tenminste
als die buiten de gewone vakantieweken vielen. Als we rekenen,
dat de scholieren van 150 jaar geleden ook huiswerk, "pensum",
meekregen met veel dor leerwerk, veel prepareren en soms veel
strafwerk, dan zullen ze heus niet al te ruim over vrije tijd hebben
beschikt.
Verreweg de meeste tijd op het lesrooster was gereserveerd voor
de oude ta1en. Zowel de eerste twee uren 's morgens als de
gelijke men's middags waren voor de studie van Latijn en
Grieks bestemd. De "buitengewone" vakken kwamen steeds op
het laatste morgenuur aan de orde en met uitzondering van de
wintermaanden ook op het laatste uur 's middags,
Artikel 14 van het K.B. van 1815 schreef voor, dat er aan de
Latijnse scholen zes klassen zouden worden ingericht, "tenzij de

7) Reglement van orde voor de Latijnsche Scholen der Stad Kampen,
(27 juni 1816), hoofdstuk II, art. 3 - Dit is te vinden in een foliant,
grotendeels volgeschrevendoor rector Henricus Weytingh. Het bevat:
1)LegesScholastiae,2) AlbumDiscipulorum,3) ElenchusPromotionum
et Praemiorum.
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curatoren uit hoofde der plaatselijke omstandigheden eene an
dere verdeeling noodzakelijk achten". De klassen werden steeds
in een omgekeerde volgorde genummerd dan nu: de "bovenste"
was de eerste, de "onderste" de zesde. De rector behoorde vol
gens het koninklijk voorschrift de eerste klas te hebben, de con
rector de tweede; de overige klassen dienden aan vier praecep
toren te worden toevertrouwd - tenminste als men voldoende
leerlingen had om al die klassen behoorlijk te bevolken. Daarom
werd de kleine steden toegestaan hiervan af te wijken; daar
mochten twee of meer klassen door een praeceptor, conrector of
rector worden onderwezen 8). In Kampen doceerde op die manier
de rector in de klassen een en twee. Die vormden de "rectors
school". Drie en vier maakten deel uit van de "conrectorsschool"
en vijf en zes waren het domein van de praeceptor. Op een La
tijnse school onderwezen dus geen vak- maar klasseleraren. De
totale studietijd aan de school bedroeg toen zonder doubleren
vier jaar. Immers de cursusduur van de klassen vijf tot en met
twee was een half jaar, over de eerste en de zesde werd een jaar
gedaan; de laatstgenoemde was nog eens gesplitst in een eerste
en een tweede "rang".
Tot praeceptoren mochten aIleen sollicitanten worden aangesteld
die op z'n minst de graad van kandidaat in de letteren hadden.
Dit was een belangrijke bepaling, want v66r 1815 was de Latijnse
school een toevluchtsoord geweest voor min of meer rnislukte
academici. Nu moest men werkelijk een gevormd klassiek filo
loog zijn. Dit voorschrift heeft op den duur het maatschappelijk
aanzien van de leraren verhoogd, vooral ook toen onder hen
het aantal gepromoveerden toenam 9). In de steden boven de
20.000 inwoners kon men alleen rector of conrector worden als
men de graad van doctor in de letteren had behaald; in ste
den beneden het genoemde aantal inwoners was het voldoende
als de rector de doctorsgraad had 10).
Ret is achteraf eigenlijk belachelijk, dat deze filologen zonder
speciale studie voor een "buitengewoon" yak als wiskunde
bevoegd waren. Menig docent zal zich maar wat gezellig babbe
lend van deze lessen hebben afgemaakt. Met enige studie kon hij

8) K.B. 1815, art. 15.
9) Vgl. Dr. F. W. Fortgens, Schola Latina (1958), bIz. 20Q e.v., 211.
1Q) K.B. 1815, art 17, 18.
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de aardrijkskunde en de geschiedenis, om van de mythologie
maar niet te spreken, zeker wel naar de eisen van de tijd geven -
dat was toch niet veel meer dan het bijbrengen van feitenkennis.
En de geschiedenislessen zullen overigens wel telkens gebruikt zijn
tot het aankweken van liefde voor vorst en volk en het moralise
rend uitweiden over levens van grate mannen. Maar voor de wis
kunde was heel wat anders nodig. In dit opzicht had de onderwijs
hervorming van 1815 aanvankelijk weinig waarde. De overheid
had dat zelf trouwens ook voorzien, want zij had de curatoren ver-
10f gegeven in geval van nood "andere bekwame personen op
een behoorlijk tractement" aan te stellen. Meestal werd dan een
beroep gedaan op een geed ontwikkeld onderwijzer van een Ne
derduitse of een Franse school. Wie evenwel zo als docent zijn
entree op de Latijnse school maakte, kreeg het doorgaans niet
gemakkelijk, De scholieren zagen hem niet voor vol aan en lie
ten dat duidelijk rnerken. En de academisch gevormde docenten
zullen hem ook telkens hun superioriteit hebben doen voelen.
Niettemin verdiende hij een andere behandeling, want hij kwam
hen tach maar van een lastige leeropdracht bevrijden.
In Kampen hebben de curatoren voor de buitengewone vakken
aanvankelijk geen extra leerkrachten van buiten de school aan
getrokken. De rector belastte zich met de wiskunde- en de aar
drijkskundelessen. Daartoe werden alle leerlingen van de school
in een lokaal verenigd. Het doet wel enigszins vreemd aan, dat
die nieuwe vakken toen aan alle leerlingen tegelijk werden ge
geven. Rector en curatoren hadden deze maatregelen echter
genomen, "daar het onderwijs in de wiskunde en de overige
wetenschappen nu eerst nieuw in de scholen wordt ingevoerd en
de leerlingen daaraan niet gewoon zijn geweest" 11).Men meende,
dat die lessen "het gevoegelijkst zonder enige klassificatie" ge
geven konden worden; op den duur zou dan een "bijzondere
klassificatie" ingevoerd kunnen worden. Op dezelfde manier gaf
de conrector mythologie en de praeceptor oude en nieuwe geschie
denis. De laatste kreeg bovendien nag het toezicht op de schrijf
school. Dat waren de lesuren op woensdag en zaterdag van 11
tot 12, waarop de Ieerlingen van de laagste drie klassen van
een apart aangestelde schrijfrneester leerden kalligrateren. De

11) Reglement van orde voor de Latijnsche Scholen der stad Kampen
(1816),hoofdst. II, part. 8, 9.
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praeceptor gaf dan tegelijkertijd in hetzelfde lokaal aan de jon
gens van de hoogste klassen onderricht in de Nederlandse taa1.
Het onderwijs in de klassieke talen kwam toentertijd het best aan
zijn trekken; daarvoor waren de meeste en mooiste uren aange
wezen, daarvoor waren de klassen apart ingedeeld, In totaal nam
dat 20 klokuren of 24 hedendaagse lesuren in beslag - geen
kleinigheid! Of nog duidelijker: de leerlingen van de Latijnse
scholen van toen kregen in hun vierjarige schoolloopbaan bij el
kaar 30 uur klassieke talen per week meer dan de gymnasiasten
van nu tijdens hun zes schooljaren. De precieze verhouding is 96
tegen 63 12).
Begonnen werd met een degelijke bestudering van de Latijnse
grammatica en syntaxis. Spoedig 81 kwam er de Griekse bij.
Om te toetsen of de leerlingen de verworven kennis konden toe
passen, moesten zij eens per week "themata" maken, d.w.z. ver
talingen van het Nederlands in het Latijn of Grieks, Naar het ge
tal der gemaakte Iouten wen} per klas een rangorde van de leerlin
gen opgemaakt, De ereplaats kwam aan hem die het geringste aan
tal Iouten had gemaakt. Daarom spreekt het Kamper schoolre
glement ook van "themata pro loco". Vertalingen in omgekeerde
richting werden "explicatien" genoemd. "Bij het opteekenen der
fouten in de explicatien zullen ook die tegen de regelen der
Nederduitse taal in aanmerking komen" 13).
Voor de lagere klassen werden door de landsregering voor de
studie van het Latijn de spraakkunst van E. Scheller of de meer
beknopte van C. G. Broder geadviseerd. Beide boeken waren uit
het Duits bewerkt. Verder werd van hogerhand aanbevolen de
grammatica van de Kamper rector Henricus Weytingh, En voor
de hogere klassen was nog altijd de beroernde grammatica van de
zeventiende-eeuwer Gerard Vossius onmisbaar. Toch was die
moeilijk in het gebruik; ze was te acadernisch van opzet en ge
heel in het Latijn geschreven. In 1827 zou er nog een laatste
druk van verschijnen. Voor het onderwijs in de Griekse taa1 was
het aangewezen boek de grammatica van G. Dorn Seiffen, rector
te Utrecht. Daarnaast werden gebruikt de uit het Duits bewerkte
leesboeken van F. Gedicke en F. Jacobs.
Vanaf de vijfde klas ginger; de scholieren zich verdiepen in de

12) In het kader van-de Mammoetwet zullen die uren nu worden terugge-
bracht tot minimaal 45. -

13) Reglement Commissaris-Generaal (1816), art. 9.
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klassieke schrijvers. Gedurende hun schooljaren kwamen zij in
aanraking met Romeinse auteurs als Phaedrus, Eutropius, Cicero,
Cornelius Nepos, Ovidius, Justinus, Terentius, Livius, Vergilius en
Horatius. Van de Griekse schrijvers lazen zij Lucianus, Homerus,
Herodotus en Xenophon; ook werd op zatcrdagmorgen uit het
Nieuwe Testament gelezen.
In de tweede en eerste klas moesten de leerlingen zich toe
leggen op het maken van opstellen in het Latijn over opgegeven
onderwerpen, "waarbij men vooral zal zien op klassieke Latini
teit en welsprekendheid". In diezelfde klassen diende de rector
zijn pupillen aan te moedigen tot het schrijven van Latijnse ver
zen. Al met al ging het erom, dat die leerlingen als zij later de
wetenschappen gingen beoefenen, zich zowel schriftelijk ais mon
deling redelijk van het Latijn wisten te bedienen. Het Latijn was
immers nog steeds de kunstmatige voertaal aan de universiteit: in
die taal gaven de professoren hun colleges, in die taal zouden
zijzelf hun academische examens moeten afleggen en ten siotte
hun dissertatie schrijven. Het is dan ook wel te begrijpen, dat zo
lang de universiteit het Latijn handhaafde, de gegoede en ont
wikkelde standen overdreven hoge waarde hechtten aan de ken
nis der klassieke talen. Die kennis gaf je juist een maatschappe
lijk aanzien; je werd er door de brede massa om benijd. Zonder
dat voorrecht kon je je niet geletterd noemen 14).
Het bestuur over een Latijnse school was toevertrouwd aan een
college van curatoren of "scholarchen", dat uit tenminste drie per
sonen moest bestaan. De bemoeienis van de curatoren strekte
zich uit over alles wat de school betrof. De rector was hun on
derdanige dienaar. Samen met de stedelijke overheid stelden
zij het schoolgeld en de leertractementen vast. Het door de leer
lingen meegebrachte schoolgeld heette sinds de middeleeuwen rni
nerval. Dit is een aardig en zeer passend woord: het geld dat
aan Minerva betaald moet worden.
Van ouds konden de rector, de conrector en de praeceptoren
aanspraak rnaken op een dergelijk douceurtje boven het gewone
salaris. Het bedroeg hier in Kampen waarschijnlijk 30 gulden per
leerling. Maar een onderwijzer uit het lager of middelbaar on
derwijs die de school was binnengehaald om de wiskundeles
sen voor zijn rekening te nemen, kwam niet voor een aandeel

H) Fortgens, a.w., bIz. 149 e.v.; Kuiper, t.a.p., biz. 69.
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in het minerval in aanmerking. Het tractement dat elk der drie
Kamper docenten in 1816 werd uitbetaald is niet op te geven. Wel
de totale post die toen voor het onderwijs aan de Latijnse school
uit de stedelijke kas is besteed. Die bedroeg niet meer dan f 2700
en zal waarschijnlijk op een twee a driehonderd gulden na aan
salarissen zijn uitgekeerd. Voor de buitengewone vakken vo
teerde de stad te beginnen met 1817 jaarlijks een extra post van
.f 700 ter verdeling onder de betrokken docenten. Voor elk der
vier nieuwe vakken werd f 150 gerekend en daar kwam dan
nog eens f 100 voor het onderwijs in het Nederlands bij. Dan had
de rector vrij wonen in het mime rectorshuis in de Buiten-Nieuw
straat, gelegen tussen de Broederkerk en de Latijnse school. Van
deze zeer ruime behuizing kon hij gebruik maken am enkele
"kostdiscipelen" in zijn gezin op te nemen. In de 18de eeuw
kwam het vaak voor dat rectoren daartoe werden verplicht. Zij
konden op die manier hun inkomen verbeteren.
De curator en zagen toe op de kwaliteit van het onderwijs en
daarnaast op de vorderingen en het gedrag van de scholieren.
Zij waren het die bepaalden welke leerlingen bevorderd werden
en welke niet. Zij woonden dan ook de halfjaarlijkse overgangs
examens bij. Die werden in december en in juni zowel in de oude
talen als in de nieuwe vakken afgenomen. Voor het klassieke
gedeelte daarvan stelde de rector de thema's samen en zocht hij
de fragmenten uit Romeinse en Griekse schrijvers ter vertaling uit.
Toch hing hier de bevordering niet alleen van af. Die examens
hadden over het algemeen meer iets van proeflessen in tegenwoor
digheid van de curatoren.
Van zwaarder gewicht voor de bevordering was eigenlijk het totaal
aantal fouten dat de betrokken leerling in het achterliggende
half jaar of jaar - want dat hing af van de klas waarin hij zat -
in zijn wekelijkse "themata pro loco" had gemaakt. Aan elke
gemaakte fout werd naar gelang van de klas een waarde gegeven.
Het verkregen getal werd daarna nog verrekend met de aanteke
ningen die ten aanzien van zijn gedrag waren gemaakt. Van iedere
leerling werden notae bonae en notae malae - goede en slechte
aantekeningen - bijgehouden 15). Die hadden naar hun soort

15) Op de Latijnse scholen werden over het algemeen de notae bonae
verdeeld in notae diligentiae (voor attentheid), industriae (voor ijver)
en modestiae (voor goed gedrag); de notae malae in notae negligentiae
(voor onattentheid), pigritiae (voor Iuiheid), petulantiae (voor on
geoorloofd schoolverzuim) en dan nog de notae van (l) sera (voor
te laat komen).
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verschillende en nauwkeurig vastgestelde waarden. De positieve
of negatieve uitkomst daarvan werd gevoegd bij het puntentotaal
van de gemaakte fouten en de aldus berekende som bepaalde de
overgang 16).
De promoties vonden plaats na de vakanties volgend op de exa
mens in december en juni. Ze gebeurden in de belangrijke steden
"more majorum' in het openbaar en "met de meest mogelijke
plegtigheid". Voor zo'n feestelijke gebeurtenis werd meestal bij
gebrek aan grote zalen een kerk gebruikt. In Kampen kon men
daarvoor beschikken over de Waalse kerk aan de Broederweg.
De curatoren behoorden volgens het K. B. van 1815 de hand
te houden aan de gewoonte van het uitdelen van prijzen. Op
grond van de door de rector verschafte gegevens stelden zij vast
wie van elke klas voor de "praemium promotionis" of "victoriae"
in aanmerking kwam. Deze prijs was voor hem die de minste
fouten had gemaakt in de Latijnse "themata pro loco". Voor
Grieks was zo'n prijs - "praemium linguae Graecae" - aIleen
in de eerste klas te behalen. Verder waren er de "praemium di
ligentiae" en de "praemium calligraphiae". Ook werden er prij
zen gegeven voor de beste resultaten in wiskunde, mythologie,
geschiedenis en aardrijkskunde. Bij zo'n overvloed hadden de
leerlingen een zeer grate kans voor een, twee, zelfs drie ervan in
aanmerking te komen. De schoolbevolking was maar uiterst klein;
die schommelde tussen 1815 en 1834 tussen de zeven en de
dertien leerlingen. Soms waren er bij een promotie op de negen
bevorderden acht gelukkigen. Die kregen dan mooi ingebonden
boeken ten geschenke, voorzien van een stempel met het stads
wapen en van de handtekeningen der curatoren. Hoewel er in
het schoolreglement niets staat over de zogenaamde "gratiarum
actiones", zal het in Kampen net als elders tech wel de gewoonte
zijn geweest, dat de prijswinnaars de curatoren in het Latijn be
dankten. Wie de school verliet, niet aIleen in het bezit van een
.Joffelijk getuigschrift" maar oak van een "praemium victoriae",
die moest de promotie opluisteren met een Latijnse oratie of met
voordracht van een eigen gedicht in die taal.
Het gebruik om prijzen bij de promotie uit te reiken paste ge-

16) Reglement Latijnsche scholen Kampen (1816), hoofdst. IV; Fortgens,
a.w., bIz. 178 e.v.; Kuiper, t.a.p., blz, 81 e.v. De eerste beoordeling
van de vorderingen van leerlingen in cijfers stamt in 'ens land pas
uit de jaren 70 van de vorige eeuw.
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heel in het raam van de vroegere opvoedkunde. De leerlingen
dienden toch immers met iets tastbaars te worden aangemoedigd.
Maar er waren. gevaren aan het belonen ten overstaan van over
heidspersonen, curatoren, ouders en verdere belangstellenden
verbonden: wie telkens een aantal prijzen in de wacht sleepte,
kon te veel in zijn eigendunk worden gesterkt; wie niet zo ge
lukkig was, voelde zijn achterblijven pijnlijk. En in het laatste
geval des te meer, als op zo'n kleine groep scholieren een of
twee, hoogstens drie buiten alle prijzen vielen. Het is dan ook
wel eens voorgekomen, dat om die reden leerlingen uit eigen be
weging of met goedvinden van hun ouders niet op de promotie
plechtigheid in de Waalse kerk verschenen. Daarop hebben de
curatoren onbewogen laten weten, dat spijbelaars geacht zouden
worden de school te hebben verlaten. AIleen bij geldige redenen
van verhindering zouden de curatoren toestemming verlenen 17).
Ten slotte was er aan de school een claviger. Deze hield de
school schoon en verzorgde de kachels. Hij ontving daarvoor
viermaal in het jaar van elke leerling acht stuivers en eens in het
jaar, in de week voor Pasen, zes gnlden of gedurende de winter
maanden een gulden per maand "voor het fourneren van turf voor
de scholen en het aansteken der kagchels".

In 1815 waren er aan de Latijnse school te Kampen drie docenten
verbonden. Ze werden destijds over het algemeen aangeduid met
de soortnaam onderwijzer, zonder onderscheid met hun col
lega's aan de Nederduitse en Franse scholen. Daaruit spreekt geen
statusverschil, maar dat was er wel degelijk, zoals we hebben ge
zien. Rector was Henricus Weytingh; hij werd bijgestaan door
conrector Adriaan Molkman en praeceptor Robert Laurentius.
De school was maar uiterst dun bevolkt. In januari 1801 bedroeg
het aantal leerlingen slechts twaalf, in 1816 tien. Tussen beide
genoemde jaren had de rector 91 nieuwe leerlingen in het "album
discipulorum" kunnen inschrijven, een gemiddelde van zes per
jaar. Na 1816 bleef de aftakeling van de school aanhouden. In het
genoemde jaar rneldden zich niet meer dan twee jongens, wat het
jaar erop herhaald werd. 1818 en 1819 gaven elk weer een toe
loop van vier te zien.
Toen in het laatst van 1816 Molkman was overleden, wilde de

17) Notulenboek Curatorium, (hierna afgekort tot Not. Cur.)16sept. 1844.
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raad van de stad voorlopig geen derde leerkracht benoemen, ge
zien het geringe leerlingental "18). Laurentius, die kort te voren
nog voor een benoeming tot rector aan de blijkbaar nog kleinere
Latijnse school van Dokkum had bedankt, werd tot conrector
benoemd. De curatoren namen geen genoegen met het vacant
laten van de praeceptorstoel. Dit zou naar hun oordeel de school
nog verder in het verval doen zinken. Zij wendden zich daarom
tot de commissaris-generaal van 0., K. en W. en hij was het met
hen eens. Deze hoge ambtenaar op het ministerie van Binnen
landse Zaken wees de stedelijke raad erop, dat hij het niet ge
wenst achtte, het aantal onderwijzers te verminderen juist nu de
vakken op het rooster van de Latijnse scholen met enkele nieuwe
waren uitgebreid. De gouverneur van de provincie Overijssel keer
de zich eveneens tegen de raad. Maar het miste alle uitwerking.
De raad bleef bij zijn besluit ondanks de hoge steun aan de cu
ratoren. Een dergelijke eigenzinnigheid was aIleen mogelijk, om
dat het stedelijk onderwijs nog niet afhankelijk was van rijkssub
sidie. WeI had de regering het raadsbesluit buiten werking kun
nen stellen, maar dat werd om de een of andere reden niet ge
daan. De raad was zeer zuinig; de tijd was er gezien de pas
doorleefde periode van de coalitieoorlogen ook wel naar. Men
zal ten stadhuize dan ook in het voorgaande jaar met niet al te
grote instemming zijn begonnen met het jaarlijks extra fourne
ren van f 700 wegens de invoering van de vier nieuwe vakken.
Het werd voor Weytingh en Laurentius niet eenvoudig de les
sen van de praeceptor er nog eens bij te moeten nemen. Toch
meende de meerderheid van de raad, dat de werkzaamheden aan
school best anders geregeld zouden kunnen worden en dat de
beide onderwijzers deskundig genoeg waren om de nieuwe situ
atie het hoofd te bieden. In ieder geval mochten zij nu met hun
tweeen de extra inkomsten voor de nieuwe vakken en Nederlands
delen. Dit spaarde de raad slechts het tractement van een prae
ceptor uit, waarmee dan de extra uitgaven voor de buitengewone
vakken weer goed waren gemaakt. De commissaris-generaal was
van oordeel, dat ook de jaarwedde van de praerector nog onder
de rector en de conrector verdeeld had moeten worden, zodat
er dan toch geen voordeel voor de stadskas inzat 19). Maar

18) Raadsnotulen, (hierna afgekort tot Rdsnot.) 28 jan. 1817.
19) Rdsnot., 28 jan., 4 mrt., 10 apr., 24 juni, 5 aug. en 7 okt. 1817.
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de raad bleef het onderwijs beknibbelen, Laurentius moest zich
al gauw beklagen, dat hem niets voor zijn lessen in Nederlands uit
het fonds voor het buitengewone onderwijs was uitgekeerd. Hij
had toch immers recht op een [aarlijkse uitkering van honderd
gulden 20).
Rector Henricus Weytingh die in Kampen van 1800 tot 1834 de
Latijnse school leidde, is in zijn tijd een classicus van meer dan
plaatselijke bekendheid geweest. Hij werd op 27 maart 1767
te Groningen geboren. Aan hem kunnen we zien hoe snel op het
einde van de 18de eeuw een jongeman met talent carriere in
het onderwijs kon maken: op zijn veertiende liep hij de La
tijnse school in zijn geboortestad af, vijf jaar later had hij zijn
studie aan de Groningse universiteit voltooid en kreeg hij onmid
dellijk daarop een benoeming tot praeceptor aan de Latijnse
school te Deventer; en met zijn vierentwintigste vertrok hij van
daar om het rectoraat in Zalt-Bommel te aanvaarden. Weytingh
stond sympathiek tegenover de veranderingen die zich op geeste
lijk en staatkundig gebied in ons land en in West-Europa tegen
de eeuwwisseling voltrokken 21). Vandaar ook dat hij een benoe
ming naar het zeer patriotsgezinde Kampen aannam. Hier begon
hij in 1800 zijn rectoraat met een geleerde oratie De praecipuis
artium et doctrinarum saeculo proxime elapso incrementis,
Met de jaren maakte hij vooral naam door zijn meesterlijke be
oefening van de Latijnse dichtkunst. Daamaast viel hij op door
het schrijven van schoolboeken. Hoe hoog hij reeds ten tijde van
het koninkrijk Holland stond aangeschreven, blijkt uit het feit,
dat men hem het correspondents chap van het Koninklijk Insti
tuut van Kunsten en Wetenschappen heeft aangeboden. Lodewijk
Napoleon had dit genootschap opgericht in navolging van het In
stituut de France, de schepping van zijn keizerlijke broer. Het zou
zich voornamelijk gaan toeleggen op de verbetering van het ho
ger onderwijs en het op een hoger plan brengen van de weten
schapsbeoefening. De Kamper rector was blijkbaar als corre
spondent een lid van de tweede rang, dat niet op de vergadering
mocht verschijnen, maar wel meewerken aan allerlei publicaties.

20) Rdsnot., 2 febr. 1819.
21) Zo is van hem over: Tajrelen uit de jaarboeken der vrijheid (Haariem,

A. Loosjes, 1798):Redevoering uitgesproken te Zalt-Bommel, op het
nationaal [eest, den 19 december 1799, het vijjde jaar der Bataajsche
vrijheid (Zalt-Bornmel, 1800).
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Hij behoorde tot de derde klas van het Instituut, die zich alleen
met de wetenschap bezighield.
Het schrijven van schoolboeken is hij begonnen op aandrang van
zijn vriend Herman Bosscha, in die jaren hoogleraar aan het
atheneum van Amsterdam. Onder hem was Weytingh zijn loop
baan te Deventer in 1786 - een jaar voordat Bosscha wegens
zijn patriotse activiteiten van zijn rectoraat werd ontheven -
begonnen. Op de Latijnse scholen werden in de 18de eeuw veel
bewerkingen van Duitse studieboeken gebruikt. Toen een der
gelijk themaboek in 1807 was uitverkocht, raadde Bosscha zijn
vriend in Kampen aan, zelf een themaboek samen te stellen.
In 1809 verschenen diens Themata of opstellen ter vertaling in
het Latijn. Een jaarlater volgde zijn Rudimenta linguae Latinae of
eerste beginselen der Latijnse taal. Ook deze grammatica was geen
bewerking uit het Duits. De schrijver had zich wellaten inspireren
door de grammatica van Vossius. Dit leerboek heeft Weytingh
grotendeels in het Nederlands geschreven en niet in het Latijn:
"want ik acht het tegenstrijdig een leerboek te schrijven in eene
taal, welke de leerling nog niet verstaat", Toch besloot hij het
boek met een "grammatica contracta" in het Latijn voor de meer
gevorderden, Het Nederlandse gedeelte is geheel in vragen en
antwoorden geschreven, wat toen nog de ideale vorm voor een
grammatica werd geacht. Een paar jaar nadien bij de onderwijs
hervorming van koning Willem I werden de beide schoolboeken
van Weytingh in het reglement van de commissaris-generaal van
0., K. en W. van 1816 voor de laagste klassen aanbevolen, Nico
laas Beets had er uit zijn eigen schooljaren een levendige her
innering aan overgehouden. In zijn gedicht Jongens, waarin hij
ze aanspoort maar onbezorgd van hun jeugd te genieten, eindigt
hij met:

"Haast zult gij wreed gekortwiektzijn,
Die vreugd loopt spoedig af;
Dan krijgt gij Broder tot uw pijn,
En Weytinghtot uw straf".

Daarna verschenen nog van hem een uitgebreide Griekse gram
matica in twee delen (1817-1818), Orationes Ciceronis selectae
sex (?) en Historia Graecorum et Romanorum literaria in usum
scholarum (1822). Ret laatste boek werd in de onderwijswereld
van toen met veel bijval ontvangen. En niet aIleen in Nederland,
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maar ook over de grenzen yond het veel aftrek. Tot en met 1840
zijn er vijf herdrukken van verschenen 22).
Weytingh is een gevierd dichter en voordrager van gelegenheids
verzen geweest, Hij schreef ze zowel in het Latijn als in het
Nederlands, maar bij voorkeur in de eerste taal. Reeds vroeg
had zich bij hem deze aanleg geopenbaard. Met het klimmen
der jaren werd hij, zoals zijn necroloog C. H. Fenema ons mee
deelt, steeds met onderscheiding genoemd "onder de geleerde
mannen in ons vaderland, die den voorouderlijken roem in het
behandelen der Latijnsche lier trachtten te handhaven en nog he
den overtuigd doen zien, dat ook in onze leeftijd, nietregenstaan
de de algemeene klagt van verval, de Latijnsche Muse haar waar
dige priesters heeft" 23). De Kamper rector was een man van
grote belezenheid en met een verbazend geheugen, zodat hij vele
werken van Latijnse en Griekse dichters "schier van buiten'
kende.
Maar hoewel hij een groot voorstander van de beoefening van
Latijnse poezie was en er zelfs prat op ging op dit gebied een
ervaring van veertig jaar te hebben, voelde hij toch niets voor

22) Verder had hij na de dood van Theodorus van Kooten diens uitgave
Pindarus Thebanus. Incerti autoris (vulgo Pindari Thebani) Epitome
llliados Homericae (Lugduni Batavorum, 1809) persklaar gemaakt. Van
Kooten was van 1772-1778 conrector in Kampen geweest en later tij
dens de Bataafse Republiek de eerste Agent van Nationale Opvoeding.
In de genoemde uitgave heeft Weytingh de aantekeningen van Van
Kooten met die van hemzelf uitgebreid.

23) Algemeene Konst- en Letterbode voor het iaar 1834, dl, I, bIz.
258 e.v.
Het overgebleven poetische werk van Weytingh bestaat uit: Epistola ad
virum clarissimum Joannem Ruardi, Daventriae. Apud Lucam Leem
horst, Bibliopolam, 1787. (Dit zijn Latijnse verzen opgedragen aan de
leermeester van de dichter, prof. Johannes Ruardi te Groningen);
Eeuw-zang, Camp. 1801; Ode an ... Alexander I, Alleinherrscher aller
Russen. Zutphen, H. C. A. Thieme (1814); Pax, subactis iterum Gallis
reddita Europae. Quam d. XIX Decembris MDCCCXV pro concione
celebravit Henricus Weytingh, gyrnnasii Campensis rector. Harlemi,
A. Loosjes. P. fiI. MDCCCXVI - Weytingh heeft zich met bijna aIle
oud-patriotten in Kampen en Nederland tenslotte verheugd in de
ondergang van het keizerrijk van Napoleon en zich maar al te
graag geschaard onder het koningschap van Willem I, die trouwens
zelf 't heel best met de vroegere patriotten kon vinden -; Elegiae
duae . .. de tumultu Belgico et victoriam de Belgis reportatam. Am-
stelodami 1831; en dan moeten er nog in de Universiteits Bibliotheek
van Leiden blijkens het Biografisch Woordenboek der Nederlanden
van A. J. van der Aa aanwezig zijn enige gedichten in manuscript en
een bundel Carmina,
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wat sommige van zijn coIlega's op aanraden van Den Haag hier
en daar deden. Die probeerden hun leerlingen in de hoogste klas
- en hoe jong waren ze dan nog! - zonder onderscheid de
kunst van het schrijven van Latijnse verzen bij te brengen. Dat
was Weytingh te veel van het goede. Hij mikte niet hoger dan
dat hij zijn pupiUen bij het verlaten van de school had geleerd
zich in goed en elegant Latijns proza uit te drukken. "De ge
schiktheid om Latijnsche verzen (die wezenlijk dien naam ver
dienen) te maken, verkrijgt men, behalve den natuurlijken aan
leg, niet dan door het aanhoudend lezen der beste Latijnsche
dichters, om zich daardoor den echten geest der Latijnsche poesie
eigen te maken. Het is dus niet genoeg dat een Latijnsch vers
prosodisch richtig zij; ook de geest der oude dichtkunst moet
daarin heerschen; en hoe kan men dat vergen van leerlingen op
de Latijnsche scholen, die misschien slechts eenige elegien van
Ovidius, eenige elegien van Horatius en een paar boeken van
Verigilius hebben gelezen?" De Kamper rector wenste van zijn
school geen "poetenfabriek" te maken. "Poeta non fit, sed nasci
tur". AIleen als men eens een enkele keer een leerling met een
goede aanleg ontdekte, kon men hem aanmoedigen en de weg
wijzen waarlangs hij zich tot een Latijns dichter kon ontwikke
len. Het gebruik am leerlingen van de eerste klas bij het verlatcn
der school tijdens de promotieplechtigheid een eigen gemaakt ge
dicht in het Latijn te laten reciteren, vond hij een dwaasheid.
Dat rook hem naar een "charlataneria exuditorum" of wel: beun
hazerij van lieden die zich tot zwetens toe afbeulen 24).
De rector stand aanvankelijk op het departement wegens zijn
bruikbare schoolboeken goed aangeschreven. Maar later was men
iets minder over hem te spreken. En dat kwam door zijn falen
in het wiskundeonderwijs, dat hem vanaf 1816 was opgedragen.
Nu moet meteen worden gezegd, dat hij in dit tekortschieten ze
ker niet de enige was. De classici van zijn generatie stonden vol
komen vreemd tegenover dit nieuwe vak. AIleen hij die enkele
jaren voor eigen genoegen tussen de studie der klassieken door
wat in deze wetenschap had gegrasduind of die, iets serieuzer, als
lid van een wiskundig genootschap zich erin had verdiept, bracht
er iets meer van terecht.

24) Correspondentie Curatorium, (hierna af'gekort tot Cor. Cur.) [aarlijks
rapport d.d. 31 aug. 1829.
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Wie het yak kreeg opgedragen, tastte tot 1826 toe geheel in het
duister omtrent wat er nu precies behandeld diende te worden,
want het K. B. van 1815 had ten aanzien van de leerstof niets
voorgeschreven. Er waren scholen waar aan dit onderdeel van
het onderwijs zo goed als niets werd gedaan. De wiskunde moest
zich op de Latijnse scholen echt nog haar plaats veroveren. En
hoe kon dat met zulke in doorsnee amateuristische beoefenaren!
De enige leerkrachten die deze lessen aankonden, waren onderwij
zers die na de onderwijswet op het lager onderwijs van 1806
het hoogste onderwijzersdiploma hadden weten te behalen. Maar
zij hadden nu weer wegens tekort aan status geen overwicht over
de jongelingen der beschaafde stand die de Latijnse scholen be
volkten. En bovendien van dit soort waren er nog veel te wei
nig 25). De studenten die aan de universiteiten aankwamen, ble
ken dan ook slecht in de wiskunde onderlegd.
In 1826 begon de regering bij een K. B. van 9 september met het
regelen van het wiskundeonderwijs. Een circulaire van dat jaar
aan de rectoren laat ons zien, dat men in Den Haag ervan over
tuigd was, "dat deze wetenschap, op eene gepaste wijze behan
deld, in het algemeen bevorderlijk is aan de geregelde ontwikke
ling van het denkvermogen; dat zij den geest oefent om uit het
algemeen bekende en eenvoudige gevolgtrekkingen te maken tot
het min bekende en zamengestelde en om met juistheid te oor
deelen, te betoogen en te besluiten" 26). Destijds werd meer de
vormende dan de praktische waarde van de wiskundebeoefening
gezien: door de leerlingen in de wiskunde in te wijden, leerde je
ze goed redeneren, wat hun ook bij de literaire studie te pas zou
komen 27).
De Latijnse scholen ontvingen dit keer richtlijnen omtrent de drie
onderdelen van de wiskunde, die "natuurlijker wijze" in de volg
orde van reken-, stel- en meetkunde moesten worden gegeven.
Voortaan zouden geen jongelui meer tot de universiteit worden
toegelaten als niet met hen het volgende programma was afge
werkt:
"a. De theorie der rekenkunde, voornamelijk de gewone en tien-

25) Vgl, Dr. W. F. de Groot, "De wiskunde in het klassieke onderwijs",
Gedenkboek van he! genootschap van leeraren aan Ned. gymnasien
1830-1930, bIz. 203 e.v,

26) Ibidem, bIz. 210.
27) Ibidem, biz. 228:

163



delige breuken, het nieuwe stelsel van maten en gewigten en de
leer der evenredigheden met toepassing op het dagelijksch leven;
b. van de stelkunst de vier hoofdregels met geheele, gebrokene en
wortelvormen der vierkants- en kubiektrekkingen en de leer der
vergelijkingen tot en met die van den tweeden graad;
c. uit de meetkunde de vlakke figuren tot de platte driehoeks
meting" 28).
Bij diezelfde beschikking werd het studenten in de letteren onmo
gelijk gemaakt om het kandidaats- en doctoraalexamen in hun
studierichting te doen als zij niet eerst voor de faculteit van wis
en natuurkunde achtereenvolgens de examens "klein- en groot
mathesis" hadden afgelegd 29).
Voorgeschreven werden de leerboeken van de Leidse hoogleraar
Jacob de Gelder. Daar was in de eerste plaats zijn Allereerste
gronden der cijierkunst (1817/1819) en vervolgens het pas van
de pers gekomen Allereerste gronden der stelkunst ten gebruike
der Latijnsche scholen en andere kollegien (1826). Dan was hij
verder nog bezig met een leerboek voor meetkunde. Wanneer we
de eerste twee boeken van De Gelder eens ter hand nemen, dan
blijkt dat men na 1826 van de scholieren een degelijke reken
vaardigheid - groter bijvoorbeeld dan die van de leerlingen
van onze tijd - zou gaan verlangen. Met de stelkunde zou dan
ook niet eerder begonnen worden, voordat de rekenkunde op een
hoog peil volledig was bestudeerd. Het leerboek der cijferkunst
had het niveau van een lagere school en nog een of twee klas
sen van een toenmalige middelbare. Daaruit leerde de school
jeugd rekenen in het tientallig stelsel. De decimale noterings
methode was onmisbaar voor de toepassing van het metrieke
stelsel, Dat eenheidssysteem voor maten en gewichten is tijdens de
Franse Revolutie uitgedacht en de Nederlanders hadden het ge
durende de korte inlijving bij het keizerrijk van Napoleon leren
kennen 30). Na het herstel van de nationale onafhankelijkheid was

28) Nadere bepalingenop het K.B. van 9 sept. 1826.Dr. W. F. de Groot
geeft aileen het KB. Deze richtlijnen zijn mij bekend uit een brief
van de commissaris-generaalvan 0., K. en W. aan de gouverneurvan
Overijsseld.d. 14 febr. 1946.

29) De Groot, t.a.p., bIz. 224.
80) In 1790had in Frankrijk de AssembleeConstituantede Academicdes

sciences belast met het uitdenken van een eenvorrnig stelsel. De
standaardmeter werd berekend: een veertigmiljoenstedeel van een
meridiaan. In 1801 werd het stelsel wettig door een regeringsbe
sluit en pas in 1840 werd 't verplicht gesteld.
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hier een aigemene weerzin tegen alles wat in voorgaande jaren
door Frankrijk was aangeprezen. De zakelijke koning Willem I
deeide die afkeer evenwel niet; hij had onmiddellijk het grote
voordeel van deze rekenmethode ingezien. Vanaf 1820 kwam
het metrieke stelsel in het Verenigd Koninkrijk geleidelijk in
gebruik. Deer middel van het onderwijs wilde de verst de Ne
derlanders er zo spoedig mogelijk en blijvend mee leren werken.
De Gelder propageerde de belangrijke hervorming in zijn leer
boeken en trachtte de bezwaren tegen de Franse nieuwlichterij
weg te redeneren door op de Nederlandse wiskundige Simon Ste
vin te wijzen. Die had a] op het eind van de 16de eeuw het deci
male rekenen en tevens de invoering van tiendelige munten,
maten en gewichten aanbevolen. In het koninkrijk van Willem I
moesten de scholieren de traditionele vaderlandse en buiten
landse maten en gewichten leren omrekenen in die van het inge
voerde steisel. In het tweede deel der cijferkunst werden behan
deld de evenredigheden, de reken- en meetkundige reeksen, de
logaritmen en het trekken van kwadraats- en kubuswortels in
hele en gebroken getallen en in tiendelige breuken - "alles toe
gepast op voorbeelden, getrokken uit het dagelijkschen leven, de
koophandel, de kunsten en wetenschappen en bijzonderlijk inge
rigt naar de behoefte van de tegenwoordige tijd",
Wanneer het einde van dat deel was bereikt en de leerlingen
voldoende getallenbegrip was bijgebracht, werd overgegaan op
het gebruik van letters om berekeningen "symbolisch" voor te
stellen. Dit schoolboek vormde een onuitputtelijke bron voor
cijferoefeningen. De totaal te behandelen stet uit het Ieerboek der
steikunde komt in grote lijnen overeen met gedeeIten van. de
algebra die in onze tijd op het gymnasium tot en met de vierde
klas wordt beoefend, op de h.b.s. tot en met de derde, Wat op
valt in het tweede leerboek van De Gelder is de ingewikkelde
manier van uitleggen; de jongens kregen de wiskunde gedoceerd
in de taal van de heren hoogleraren en niet in die van twaalf- tot
zestienjarigen. Je kunt je met recht afvragen: hoe zullen de
leerlingen van tien die zo moeilijk opgediende stof hebben ver
werkt? Didactisch stond het wiskundeonderwijs nog geheel in de
kinderschoenen 31).

31) Hierbij mijn dank aan collega A. J. E. van Zaalen, die beide leer
boeken van De Gelder voor mij heeft willen bekijken.
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Inmiddels had de afdeling van 0., K. en W. van het departement
van Binnenlandse Zaken zich QiP de hoogte gesteld van de situatie
aan de Overijsselse scholen. Via de gouverneur van de provincie
werden kritische opmerkingen aan de betrokken stedelijke be
sturen en curatoria doorgegeven. Speciaal Kampen was in on
gunstige zin opgevallen, want Weytingh gaf de wiskunde vol
gens een verouderde methode en ook met te weinig animo. Hij
onderwees bijna alleen meetkunde, algebra behandelde hij zelden
en aan rekenkunde deed hij niets. Om tenminste nog iets te
leren waren zijn leerlingen genoodzaakt bijles te nemen bij een
uitstekend onderwijzer hier in de stad, het hoofd van de Broeder
school 32) K. Kooiman. Ret curatorium werd daarom ronduit
geadviseerd de rector het onderwijs in de wiskunde af te nemen
en hem compensatie te geven in een ander "buitengewoon" yak,
"waarvoDr hij gewis beter berekend is dan de conrector". En dan
moest Kooiman maar als "lector" in de wiskunde worden aange
steld. Daarvoor ZQiU de man f 100 dienen te ontvangen - dus
f 50 minder dan een volwaardig docent aan de Latijnse school!
Bovendien kon hem nog een bepaald schoolgeld worden gege
yen 33).

Het curatorium had zelf ook weI gezien, dat het wiskundeonder
wijs te wensen overliet. De rector had al de opdracht gekregen
een nieuw leerplan te ontwerpen. "Na rijp beraad" kwam Wey
tingh met een schema, volgens welke de leerlingen in vier jaar
tijd zover onderricht zouden zijn, dat zij bij het verlaten van de
school het voorgeschreven wiskundeprogramma zouden hebben
doorgenomen. Dan zouden de curatoren met een gerust hart vol
gens het voorschrift van artikel 2 van het K. B. van 9 september
'26 op het getuigschrift dat toegang gaf tot het academisch on
derwijs, kunnen vermelden "dat de leerling in de reken-, stel- en
meetkunde genoegzaam ervaren is bevonden", De grote moeilijk
heid waarmee de rector zat, was, dat aan een kleine SChODIdit
onderwijs altijd aan een persoon moest worden opgedragen, Bo
vendien kon hij er wekelijks te weinig uren voor uittrekken. Vol
gens zijn nieuwe leerplan wilde hij de schoolbevolking over twee
klassen verdelen met twee uur wiskunde per klas per week. De
leerlingen zouden twee jaar in elke klas moeten blijven. Tot dan

32) Deze school bevondzich in de absis van de Broederkerk.
33) Cor. Cur., missive d.d. 4 juli 1827.
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toe had hij vanaf 1816 steeds de wiskunde in een lokaal aan
aIle leerlingen gegeven. Wat hij destijds als een voorlopige maat
regel had voorgesteld, was nooit herzien. Die lauwheid geeft wel
een indruk van de geringe inspiratie waarmee hij het vak heeft
aangepakt. Verder was hij op dit tijdstip bereid de van hager
hand zo aanbevolen schoolboeken van De Gelder in te voeren.
Weytingh heeft zich die kritiek van boven nogal aangetrokken.
De manbegon toen al wat af te takelen. Hij beloofde alles in
het werk te zullen stellen om de gewenste verbetering tot stand
te brengen om daarmee voor de toekomst "aIle onaangename
reflectien" te voorkomen. Daarbij uitte hij mat de wens, "dat zoo
ik in dezen al eenigszins mogt te kort schieten, men zulks aan
mijnen reeds 61-jarigen ouderdom moge te goede houden, daar
veelligt mijne loopbaan hier spoedig zal geeindigd zijn, en alsdan
een beter opvolger mijne plaats, zoo ik hoop, waardiger zal ver
vullen" 34).
Een maand later kwam een K. B. af waarin werd bepaald, "dat
de plaatsen van onderwijzers in de wis- en natuurkunde op de
Latijnsche Scholen of Collegien, voortaan niet zullen mogen ver
vuld worden, dan door personen welke den graad van candidaat of
doctor in de wis- of natuurkundige wetenschappen op eene onzer
hooge scholen zuIlen hebben verkregen - zuIlende, ingeval het
stedelijk bestuur, of het collegie van Curatoren, met het doen
der aanstelling belast, van oordeel mogt zijn van die bepaling om
bijzondere redenen te moeten afwijken zulks niet vermogen plaats
te hebben, dan met toestemrning van onzen minister van Binnen
landse Zaken" 35). Aan de benoeming van een dergelijke leer
kracht zou men in deze stad aan deze kleine school evenwel nooit
toekomen. WeI zouden in de toekomst nieuwe generaties van clas
sici afstuderen die niet meer zo stuntelig tegenover de wiskunde
zouden staan als die oude garde waartoe een Weytingh en een
Laurentius behoorden, Na 1826 immers moest de min of meer
gebrekkige schoolkennis van het vak aan de universiteit onder
deskundige leiding worden uitgebreid en verdiept. Voor zulke do
centen zouden de curatoren zeker wel dispensatie in Den Haag
kunnen krijgen. Maar onderwijl zou Kooiman de rector mooi uit
de impasse kunnen helpen. Het ziet er echter niet naar uit, dat hij

34) Cor. Cur., brief van 6 aug. 1827.
35) K.B. van 19 sept. De Groot t.a.p., blz. 216.
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dat ook werkelijk heeft gedaan. Gelukkig wist Weytingh een
jaar later een goed onderlegd onderwijzer voor de wiskundelessen
aan zijn school te verbinden.
Rector Weytingh is er tijdens zijn loopbaan te Kampen nooit
in geslaagd de Latijnse school tot enige bloei te brengen. Tot
her jaar van zijn dood, 1834, bleef het totale aantal leerlingen
schommelen tussen de acht en de dertien. De rector en de con
rector van toen hadden een heel andere taak dan een leraar bij
het voortgezet onderwijs van nu. Al hun leerlingen bij elkaar
zouden op een hedendaagse school een kleine klas vormen. Wey
tingh en Laurentius hadden er elk vier tot zeven in hun "school",
die dan weer over drie klassen waren verdeeld. Hun enige
probleem lag in het Ieit, dat ze zo'n uiterst kleine groep tegelijk
op drie niveaus les moesten geven, dat wil zeggen voor de "ge
wone" vakken, voor de "buitengewone" kon dat soms anders
uitvallen.
Weytingh streefde ernaar tot een vereenvoudigde indeling der
klassen te komen. Allereerst was er het probleem van de zesde,
Haar splitsing in een eerste en een tweede rang werd als een
hinder ondervonden. Die kon in grotere steden waar zich half
jaarlijks genoeg leerlingen meldden, haar nut hebben, maar in
Kampen was doorlopend de gemiddelde bezetting van de klassen
veel te klein. Hier kon het gebeuren, dat er klassen van slechts
een leerling waren; in het ergste geval vielen er zelfs wel klassen
weg.
En dan die halfjaarIijkse promoties, die hadden een dubbel na
deel, Zo waren de leerlingen nauwelijks aan een klassiek schrijver
begonnen of ze moesten na hun bevordering alweer op een an
dere overgaan. En vervolgens: intelligente jongens waren veel te
vlug voor de universiteit klaar: ze konden al met hun zestiende
het vereiste testimonium van de curatoren ontvangen, maar dan
waren ze eigenlijk nog veel te jong om naar een academiestad te
vertrekken,
In 1828 heeft Weytingh om deze bezwaren voor de toekomst weg
te werken voorgesteld, de Latijnse school alhier vijfjarig te maken.
Hij wilde in plaats van zes vijf klassen inrichten, elk met een cur
susduur van een vol jaar. De rector zou les geven in klas 1 en 2,
de conrector in 3, 4 en 5. De halfjaarlijkse exarnens zouden ge
handhaafd kunnen blijven, maar de bevordering zou aIleen na het
zomerexamen en de daarop volgende vakantie moeten .plaats vin-
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den. Nieuwe leerlingen konden derhalve uitsluitend aan het be
gin van de cursus worden aangenomen.
Het bezwaar dat de eerstejaars aan de universiteiten in de regel
veel te jong aankwamen, werd destijds evenals in de twee voor
gaande eeuwen algemeen gevoeld. Blijkens een passage in
een K. B. van '28 hield de regering zich ook met dit probleem
bezig. Die adviseerde door het toevoegen van hogere klassen
de leerlingen langer op de scholen vast te houden. Op die manier
kon hun ontwikkeling onder het rijper worden tevens tot een
hoger peil worden opgevoerd, en wel zo, "dat zij met vrugt de
lessen der hoogleeraren kunnen bijwonen zonder dat deze, gelijk
nu wel eens het geval is, tot de beginselen zouden behoeven af te
dwalen".
Weytingh zag wel in, dat het wegens de plaatselijke omstandig
heden niet mogelijk zou zijn, om na zijn voorgestelde vijfde leer
jaar nog eens met een zesde aan te komen. Daarom had hij iets
gedeelteJijk anders bedacht. Hij yond het nuttig de abiturienten op
de een of andere wijze te verplichten nog een jaar in Kampen te
blijven. Dan ken hij hen op aparte uren "tegen betaling van een
billijk honorarium" verder opleiden en beter voorbereiden tot het
volgen van colleges dan anders mogelijk was. Zo stelde hij zich
voor hun zowel praktisch aIs theoretisch de methode van stu
deren bij te brengen en een grotere vaardigheid in het mondeling
en schriftelijk gebruik van het Latijn; bovendien zou hij voor hen
een of ander klassieke auteur kritisch kunnen behandelen 36).
De curatoren stonden wel open voor het plan van de rector em
een vijfjarige school in te richten, maar zij wilden het in alle rust
overwegen. Vandaar dat zij pas eind december 1830 in positieve
zin beslisten. De raad, de gouverneur en het departement had
den tevoren hun fiat al gegeven. Over het langer vasthouden
van afgestudeerde leerlingen werd niet meer gesproken; dat
voorstel zou trouwens ook niet zo gemakkelijk te verwezenlijken
zijn.
Henricus Weytingh moet een beminnelijk mens zijn geweest, Van
hem is getuigd, dat hij een oprecht karakter en gevoelig hart had;
hij stond onmiddellijk klaar voor wie zijn hulp maar inriep. Om
die eigenschappen was hij in Kampen zeer gezien, "Zijn uiterlijk
boezemde ieder achting in en zijn nederigheid kenmerkte de ge-

36) Jaarverslag rector 1828. Cor. Cur.
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leerde van het echte stempel" 37). Uit de gegevens die ik over hem
in het stedelijk archief heb verzameld, treedt deze rector weI als
een bedrijvig man naar voren, echter niet als een doorzetter, een
opbouwer, een hervormer. Het kan niet ontkend worden, dat hij
zich in de stedelijke gemeenschap op verschillend gebied verdien
stelijk heeft gemaakt. Daarvoor had hij met zijn kleine school im
mers gelegenheid te over. Een groot deel van zijn tijd kon hij be
steden aan de Leessocieteit, de bibliotheek die in 1792 alhier
was gesticht door het verlichte deel der burgerij. Van dit lees
gezelschap is Weytingh gedurende vele jaren een zeer actief lid
geweest: in 1805 nam hij het secretariaat ervan op zich. En tot
zijn dood toe is geen ander voor hem in de plaats gekomen.
Waarschijnlijk heeft de Leessocieteit vooral door zijn toedoen van
het stedelijk bestuur de toestemming gekregen zich in een der 10-
kalen boven de Latijnse school te vestigen. Dan was de rector
lid van de vrijmetselaarsloge "Le profond silence". In deze broe
derschap trad hij jarenlang als redenaar op en in '33 zou hij nog
gekozen worden tot regerend meester. Toen de loge naast de Lees
societe it een vrij lokaal had mogen betrekken, had Weytingh het
hele terrein van zijn werkzaamheden vlak naast de deur liggen.
Ondanks zijn maatschappelijke belangstelling en activiteit heeft
Weytingh toch maar weinig van zijn school gemaakt, Hij voerde
de .schoolbevolking niet op tot een groter getal dan dat wat hij
bij zijn rectoraatsaanvaarding aantrof. Hij lijkt me een tamelijk
laks schoolleider te zijn geweest; een die te midden van zijn stu
dieboeken gauw zijn schoolzaken vergat. Tekenend was het gesuk
kel met de wiskundelessen; ook hield hij na 1820 het "album dis
cipulorum" en de lijst van prijswinnaars niet meer bij. Zeker had
hij zijn rectorshuis kunnen gebruiken om "kostdiscipelen", scho
lieren van buiren de stad, bij zich in huis te nemen. Dat deden
vele van zijn collega's elders ook. Met het oog daarop was vrijwel
steeds een ruime ambtswoning aanwezig. Hij had dan gemakkelijk
van zijn bekendheid als schrijver van schoolboeken gebruik kun
nen maken. Ik krijg niet de indruk, dat hij dit heeft geprobeerd.
Nu kunnen twee omstandigheden belemmerend hebben gewerkt.
Bij het houden van "kostdiscipelen" drukte een belangrijke last
op de vrouw van de rector. Als die ziekelijk was of anderszins

37) Geschiedenis van de Z. A. Loge Le Profond Silence (Kampen, 1870)
bIz. 77.
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minder geschikt, dan kon er moeilijk aan worden begonnen. En
dan kan het zijn, dat hij zelf na 1815 - hij was toen al tegen
de vijftig en zo'n leeftijd telde toen meer dan nu - zich niet fit
genoeg meer voelde om de verantwoordelijkheid over een aantal
jeugdige knapen bij zich in huis op zich te nemen. In ieder geval
had hij met een dergelijke aanpak voor de school resultaat kun
nen bereiken; daar zijn wel voorbeelden van. De inspecteur van
het gymnasiaal onderwijs, Wijnbeek was dan ook op zijn dienst
reis door de provincie in 1833 niet tevreden over de toestand
die hij in de Buiten-Nieuwstraat aantrof. "De rector Weyting,
weleer een beroemcl Latijnsche literator en dichter, is afgeleefd
en de conrector is beneden het middelmatige", zo schreef hij in
zijn verslag. Hij vroeg zich met verwondering af, waarom de
raad de 66-jarigc man niet met een pensioen zijn rust had gege
ven, want "de stad heeft middelen genoeg" 38).
In Wijnbeeks rapport van '33 komt van de zeven Latijnse scho
len in deze provincie die van Kampen er het slechtst af. De
school had naar alle waarschijnlijkheid het geringste aantal leer
lingen - zeven maar! Dat Kampen naast de twee andere be
langrijke Overijsselse steden achterbleef, laat ik tot daar aan
toe. Maar pover valt de vergelijking met de school van het kleine
Ootmarsum uit. Dit stadje, dat bovendien niet eens zo gunstig
lag, had toch op dit punt op Kampen achter moeten blijven. Niet
temin vinden we er een schoolbezetting van 16 leerlingen, waar
onder verscheidene "kostdiscipelen". De rector - een theoloog,
geen classicus! - werd er weliswaar alleen gesecondeerd door
een onderwijzer van het lager onderwijs, met name voor de wis
kunde. Het onderwijs in de oude taJen stond er op een hoog peil;
ook op de lessen in geschiedenis en aardrijkskunde viel niets aan
te merken. En de rector bracht na deze werkelijk Iorse dagtaak 's
avonds nog de moed op om zijn leerlingen les te geven in Frans,
Duits en Engels met bijbehorende letterkunde, .zoodat de disci
pelen hier eene volledige opleiding bekomen". In die uithoek van
Twente had de inspecteur een man van buitengewoon talent en
een ontembare werklust aangetroffen. Die gaf meer dan was
voorgeschreven - maar arme leerlingen!
Met die bijzondere inspanning van de Ootrnarsumse rector komt
toch wel duidelijk een tekortkoming van de Latijnse scholen aan

38) Reinsma, O.R.G. (1965), bIz. 94.
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het licht. Het talenonderwijs was te eenzijdig op de klassieke talen
ingesteld. De drie moderne vreernde talen werden volkomen
verwaarloosd. Zonder de kennis daarvan zouden ontwikkelde
Nederlanders in de cultuurperiode van de romantiek in West
Europa moeilijk mee kunnen komen. AIleen als je voor de La
tijnse school nog leerling van een Franse school was geweest,
wist je er iets van, althans van Frans. Heel wat ouders moeten
hun zoons privaatlessen hebben laten geven. In steden als Zwolle,
Deventer en Kampen, toen respectievelijk met 16.000, 13.000 en
9.000 inwoners zal daartoe gelegenheid hebben bestaan; minder
in de kleine Overijsselse plaatsen. Vandaar die extra inspan
ning van de rector in Ootmarsum. Vandaar oak dat in Almelo en
Enschede als eerste steden in deze provincie met een nieuw
schooltype dat in dit tekort trachtte te voorzien, werd begonnen.
Maar op die Twentse voorlijkheid kom ik nog terug 39).
Wat taai - vooral bij weinig gemspireerde docenten - moeten
op den duur dagelijks die vele uren Grieks en Latijn zijn geweest.
De "buitengewone" vakken gaven daartussen te weinig gelegen
heid tot verademing. Daarbij kwam dat de scholieren bij hun huis
werk heel wat uit het hoofd hadden te leren. De grammaticaregels
werden er grondig ingestampt. Speciaal die van het Latijn, de
voertaal aan de universiteit. Ook achtten de toenmalige pedagogen
het van groot nut, dat hele passages uit bekende klassieke auteurs
van buiten werden gekend. Het ging hier niet alleen om het
trainen van het geheugen, maar eveneens om het paraat hebben
van veel stof waaruit later in geleerd gezelschap zonder haperen
en met de juiste accenten kon worden geciteerd. De gezegende
Latijnse schooljeugd kreeg heel wat ballast mee, Vandaar die
deernis van Hildebrand. In de jaren dertig waren de Latijnse scho
len echt aan hervorming toe. De goede tijd van het classicisme
was voorbij. Nederlands zou met een flink aantal uren op het
rooster moeten komen, zo ook Frans, Duits en Engels; daarnaast
eiste de moderne techniek grondige kennis van de wiskunde en
de natuurwetenschappen.
Toch heb ik in het voorafgaande voor wat de jaren na 1828
betreft een grate vertekening gegeven van de gesteldheid van het
klassieke onderwijs in Kampen. Dit was verantwoord zolang ik
mij tot de Latijnse school en haar bloedarrnoede beperkte. Met

39) Zie hierna, bIz. 213, 214.
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het genoemde jaar is er in dit opzicht veel verbeterd, en wel heel
vee1. Maar om hiervan een beeld te geven dient het terrein van
handeling van de Buiten-Nieuwstraat naar de Koornmarkt te
worden verlegd.

Jacobusen Roelandvan Wijk en hun stedelijke instituut.

"Zucht naar kennis zoekt de ladder,
welke tot wetenschappen leidt" 40).

Tussen de Nederduitse scholen en de Latijnse school waren er in
Kampen v66r 1828 twee Franse dag- en kostscholen, te weten
een voor jongens en een voor meisjes. Beide scholen vormden
hier het middelbaar onderwijs en vielen evenals het lager onder
wijs onder het toezicht van de plaatselijke schoolcommissie. Ze
gaven naar alle waarschijnlijkheid een vier- tot zesjarige oplei
ding. Hier leerden de scholieren de beginselen van Nederlands,
Frans, Duits en Engels; dan geschiedenis en aardrijkskunde. Op
de meisjesschool kwamen daar nog handwerken en huishoud
kunde bij, De jongens hielden zich bezig met rekenkunde en
misschien ook nog met iets van algebra en meetkunde, de meisjes
helemaal niet. De Franse schoolhouder en -houderes genoten
net als aIle onderwijzers te Kampen een tractement van de stad
en ze gaven les in lokaliteiten die hun door het stadhuis waren
toegewezen. In 1816 treffen we hier als onderwijzer van de
Franse jongensschool een zekere Johannes Glaser aan, benoemd
op een jaarlijks salaris van 600 gulden. Daar moeten de inkom
sten uit de school- en pensiongelden bij geteld worden. En dan
diende hij buiten zijn school de Waalse gemeente als voorlezer
en voorzanger. De school voor meisjes werd toen geleid door een
weduwe Roland op eenzelfde tractement als Glaser; Na haar
ontslagaanvrage in '18 benoemde het stedelijk bestuur
Wilhelmina Hendrika Leignes. Deze meisjesschool was tot in
deze eeuw aan de Burgwal gevestigd in 't gebouw dat nog niet zo
lang geleden de openbare u.1.o. tot verblijf diende 41). In de jaren
twintig zijn de heer Glaser en mej. Leignes met elkaar getrouwd.
En daar beiden hun scholen aanhielden, genoot het echtpaar

40) C. van der Vijver, Levensbeschrijving van Jacobus van Wijk, Roe
lands Zoon (1849), blz, 11.

41) Het is mij onbekend waar destijds de jongensschool was ondergebracht.
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zodoende een ruim inkomen. Vermoedelijk zal de man sinds
dien geen jongens meer in de kost hebben gehad,
De examens aan beide scholen vonden steeds op dezelfde dag
plaats. En voor de promotie en de prijsuitreiking verenigden de
leerlingen zich in een bijeenkomst in de Waalse kerk. Evenals
bij de Latijnse school werd deze gebeurtenis bijgewoond door
leden van de raad, door de schoolcommissie en door ouders en
belangstellenden. De voorzitter van de schoolcommissie hield ge
woonlijk "eene plegtige rede". Zo sprak hij in '21 over "Het
gewigtig onderscheid tusschen opvoeding en onderwijs" en het
jaar daarop over "De ware en schijnbare beschaving en derzelver
voor- en nadeel op de vorming der jeugd". De rectorica stond
in die tijd nog hoog in aanzien! Bij de promotieplechtigheden
placht de heer Glaser eveneens de hem zo vertrouwde preek
stoel te beklimmen om een toepasselijk vers in de Franse taal te
reciteren.
Deze Johannes Glaser, geboortig uit Zwolle, was in 1808 als
stadskostschoolhouder van Goes naar Kampen benoemd. Hij IS

een weinig krachtige persoonlijkheid geweest; minzaamheid en
nederigheid werden bij zijn dood als zijn sterkste eigenschappen
geprezen 42). In '24 deed zich aan zijn school een gezagscrisis
voor. De schoolhouder had maar weinig leerlingen, mogelijk nog
geen twintig. Het komt mij voor, dat hij ook jongens van onge
veer 10 tot 12 jaar onder zijn hoede had die later als leerlingen
aan de Latijnse school werden ingeschreven; zijn onderwijsinstel
ling heeft in dat geval als cen soort tussenschool dienst gedaan.
Met zo'n schoolbevolking kon hij zich de weelde van een onder
meester niet veroorloven, zodat de orde uitsluitend van zijn eigen
optreden afhing. En de rebellerende leerlingen dreigden hem er
onder te krijgen. De schoolcommissie moest met klem Glaser er
toe aanzetten, iets tot hers tel van de goede orde te doen. Maar
de man slaagde er niet in. Twee jaar later gaven wanordelijkheden
andermaal problemen. De stadsschool scheen zelfs met een alge
hele ondergang bedreigd - nieuwe leerlingen liepen weg voor de
plagerijen der oudere. Glaser weet de oorzaak van alles aan
zijn discipelen en beklaagde zich ook over enkele leden van de
schoolcommissie die zijn prestige naar beneden zouden hebben
gehaald. Het kwam zelfs zo ver, dat de commissie op de school

4;2) Kamper Courant, 28 okt. 1838.
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moest verschijnen om de jongeheertjes onder morele druk te
zetten; en Glaser kreeg de opdracht de namen van onverbeter
lijke herrieschoppers in "het zwarte boek" op te tekenen. Des
ondanks was de toestand in '27 nog niet veel veranderd 43).
Door het gebrek aan overwicht van deze onderwijzer had zijn
school voor de opleiding van jongens uit de gegoede burgerij
die de Latijnse school niet bezochten, weinig waarde meer. De
schoolcommissie zag geen verbetering in het verschiet en had
daarom al geruime tijd overwogen, naast de school van Glaser
een beter opleidingsinstituut in de stad te vestigen. En zowaar
kwamen ditmaal van het stadhuis, waar de heren anders uiter
mate zuinig met het verschaffen van geld voor het onderwijs wa
ren, een werkelijk ongekende steun. Wat wil het geval! Juist
op het kritieke moment was de stad door het overlijden van
Christiaan Godlieb Neuhaus in het bezit van het prachtige pa
triciershuis aan de Koornmarkt gekomen. Tot 1820 was het
bewoond door een oud Kamper regentengeslacht Van der Mer
wede. De laatste eigenaar had het huis met het hele huisraad
en een kleine bibliotheek aan de stad gelegateerd. Het stedelijk
bestuur wist van de landsregering verlof te krijgen om hierin
een dag- en kostschool te vestigen. Voor dat doel zou het pand
verbouwd moeten worden. Onderwijl kon de schoolcommissie in
overleg met het stadsbestuur elders gaan uitkijken naar een in
stituut dat reeds tot bloei was gekomen en waarvan de instituteur
over te halen zou zijn met zijn kostdiscipelen en al naar Kampen
over te komen. Ver hoefde men daarvoor niet te gaan, want het
naburige Hattem had een uitmuntend instituut binnen zijn mu
ren. Het werd geleid door de heren Jacobus en Roeland van
Wijk, vader en zoon. De onderhandelingen met beide kostschool
houders had-len een zeer vlot verloop, De stad kreeg met mede
werking van de schoolopziener van het district van de minister
van Binnenlandse Zaken machtiging om beide heren Van Wijk
als hoofdonderwijzers aan te stellen.
Door de komst van de Van Wijken werd Kampen twee heel
bijzondere onderwijzers rijk. Ik zal om een indruk te geven,
hoe een talentvol man van bescheiden afkomst in het begin van
de vorige eeuw maatschappelijk omhoog wist te klimmen, wat

43) Notulen "PiaatselijkeSchoolcommissie,21 dec. 1824, 5 en 12 dec.
1826, 3 juli 1827.

175



langer stil blijven staan bij Jacobus van Wijk. Over hem is geluk
kig het nodige bekend gebleven, daar na zijn dood een vriend,
C. van der Vijver, zijn leven heeft beschreven 44). De biograaf
kon daarbij gebruik maken van vele aantekeningen en een uit
voerig dagboek van de beschrevene zeif. Met de vader zal ook de
zoon wat naar voren worden gehaaid.
Jacobus van Wijk werd in 1781 te Woerden geboren. Hij kwam
voort uit een familie waarvan de afstammelingen sedert de re
formatie in een vrijwel ononderbroken lijn het beroep van koster
hadden uitgeoefend. Jacobus was de oudste van vier zoons. Al
vroeg heeft hij zijn moeder verloren. Op haar was hij zeer ge
steld en haar dood liet een grote leegte bij hem achter. Zeer ge
voelig van aard kon hij met zijn tweede moeder niet overweg,
zodat hij op heel jeugdige leeftijd uit huis werd gedaan en op
aandrang van zijn grootvader voor het onderwijs werd bestemd.
Zijn opieiding kreeg hij van onderwijzers in VIaardingen, Hil
versum en Oudewater. In die tijd Ieerde je het yak in de praktijk
- opleidingsscholen en onderwijzersexamens bestonden er toen
nog niet, maar dat zou weldra anders worden. In Oudewater
bracht hij 't door zijn Ieergierigheid snel tot eerste ondermeester.
Tegelijkertijd fungeerde hij als voorzanger en voorlezer in de
kerk, wat veel voorkwam in die dagen. Het prille onderwijzertje,
eigenlijk nag knaap, werd na 1795 plotseling gegrepen door het
politieke leven. Hij trad in zijn standplaats toe tot een club van
patriotten en liet zich ook inschrijven bij de plaatselijke schutterij.
Vader Van Wijk had niet op met het partijkiezen van zijn geen
gageerde zoon, temeer daar deze zich bij de opwindende debatten
met zijn politieke makkers het gebruik van sterke drank aan
wende. Jacobus werd "ontschutterd" en naar huis gehaald; te
midden van zijn verwanten bekwam hij spoedig van zijn "patri
ottische hedwelming".
Na deze ervaring keerde zijn vroegere plezier in de studie terug.
En terwijl in de Bataafse Republiek alom geredetwist en gein
trigeerd werd over de inhoud en de invoering van onze eerste
grondwet, zocht de weer nuchtere jongeman naar een levenstaak
buiten het politieke gewoeI, maar toch in de sfeer van die ver
lichte tijd en ditmaal bekrachtigd met de goedkeuring van zijn
thuis. De ongetwijfeld inspirerende beginfase van de nieuwe staat

44) Dit boek is reeds vermeid op bIz. 173 noot 40.
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der patriotten schiep kansen genoeg; op velerlei terrein toog men
aan het werk om belangrijke hervormingen tot stand te brengen.
Wie in die jaren jong, ondernemend, begaafd en van niet al te
orthodoxen huize was, moest wel worden aangestoken door de
meeslepende vernieuwingsdrang. Jacobus bleef zijn toekomst zoe
ken in het eenmaal gekozen beroep. Maar wat lagen ook daarin
voor hem geen grote mogelijkheden, want juist het onderwijs had
een totale hervorming nodig en die werd toen degelijk aangepakt.
Na 1874 had Martinus van Nieuwenhuyzen, de zoon van de
stichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met het
meeste effect op onderwijsvernieuwing aangedrongen. Zag Jan
van Nieuwenhuizen zelf als voornaamste doel van zijn organi
satie de verheffing van de volksklasse, de zoon wilde eraan toe
voegen de verbetering van het onderwijs en van de opvoeding
van de jeugd, zonder dat men zich tot een bepaalde stand zou
beperken. Het streven van Martinus viel al meteen in de acti
viteiten van het Nut te bespeuren. Er werd gezocht naar de beste
methode om de jeugd te leren spellen, lezen en schrijven. Het
lager onderwijs had ook dringend een modern rekenboekje no
dig. Door prijsvragen moedigden de initiatiefnemers van het Nut
deskundigen aan nieuwe ideeen te ontwikkelen,die dan weer hun
neerslag zouden moeten vinden in een serie leerboeken voor
de scholen.
Waar vooral behoefte aan bestond, was aan een degelijke oplei
ding voor schoolmeesters. Tot dan toe had men inuners nooit
een akte nodig gehad om een Nederduitse of zelfs een Pranse
school te kunnen openen. Het onderwijs was volkomen vrij. Met
het gevolg, dat er velen school hielden die eigenlijk totaal on
geschikt voor hun werk waren. De biograaf van Van Wijk
spreekt over de schoolmeesters als mensen die merendeels "bij
gebrek aan middelen van bestaan eene school hadden opgezet;
menschen wier wetenschappeIijke kennis bene den nul stond; wier
onbevoegdheid om de jeugd te vormen, uit hunne handel en wan
del in aIle deelen doorstraaide. Het redelijk en zedelijk verlangen
van Neerlands ingezetenen, om hunne kinderen ter school te doen,
bezorgde dezen onbevoegden schoolmeesters, door breedsprakige
uithangborden ondersteund het onverdiende brood ~ Zij wa
ren strenge tuchtmeesters, gevreesde mannen voor de jeugd" 45).

45) Van der Vijver, t.a.p., biz. 12.
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Om aan deze misstand een einde te maken opende het Nutsde
partement van Amsterdam in 1796 een kweekschool - de eerste
van ons land. Wie hier afstudeerde zou de idealen van het Nut
uitdragen en door het toepassen van een betere leermethode het
peil van het Nederlandse onderwijs opvoeren. Er zouden overal
Nutsscholen moeten komen om die oude, lukraak gevormde on
derwijsmensen van hun achterstand te overtuigen en tot navolging
te animeren 46).
Jacobus van Wijk kwam in diezelfde tijd ook tot het inzicht wat
er allemaal aan zijn eigen opleiding ontbrak, zodat hij die maar al
te graag onder werkelijk kundige leiding en volgens de nieuwe
opvattingen wilde doen aanvullen. Zijn vader en grootvader heb
ben hem in 1797 na enige aarzeling naar Amsterdam laten ver
trekken. Anderhalf jaar was hij leerling aan de Nutskweekschool,
toen hij er zelf als ondermeester werd aangesteld op een salaris
van 150 gulden met kost en inwoning. Van Wijk stond zeer
goed bij de "scholarchen" van het opleidingsinstituut aangeschre
ven, want toen hij een meisje - Amelia Godefrida Brunner -
leerde kennen en graag wilde trouwen, is speciaal voor hem in
1800 door het Amsterdamse Nutsdepartement een leerschool voor
jongens opgericht. Dat moet een van de eerste modelscholen van
het Nut zijn geweest.
Terwijl de succesvolle onderwijzer zich aldus onder de aegis van
het Nut ontplooide, werd in Den Haag aan de eerste Nederlandse
schoolwetten gewerkt. Met de totstandkoming daarvan zou het
onderwijs onder staatsleiding worden gebracht. Na de wetten van
1801 en 1803 volgde in 1806 de belangrijkste van het drietal. De
opleiding van onderwijzers was nu geregeld, schoolinspecties zou
den er komen en moderne schoolboeken worden voorgeschreven
om maar de voornaamste winstpunten te noemen.
De inmiddels 19-jarige Van Wijk droeg voor het grote nieuwc
bouwwerk van het Nederlands onderwijs ook zijn steentje bij,
Hij las veel Duitse publicaties over opvoeding. Nieuwigheden die
hij door deze lektuur leerde kennen, probeerde hij in zijn eigen
school in te voeren. Zijn hervormingsijver bezorgde zijn school
een uitstekende naam en in korte tijd was die een der bloeiendste
van Amsterdam. Geheel in de geest van de Maatschappij tot Nut

46) L. C. 1. Bigot, "Ret Nut en het onderwijs". Gedenkboek Maatschap
pij tot Nut van 't Algemeen (1784-1934), blz, 79 e.v.
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van 't Algemeen verrichtte hij zijn taak. Duidelijk kwam dat uit in
zijn verhouding tot de Ieerlingen, Op de Nutsscholen heerste niet
langer de ruwe tucht van de .andere scholen. De nieuwe gene
ratie van onderwijzers heeft de plak afgeschaft. Door vriendschap,
niet door dwang, trachtte men de jeugd kennis, inzicht en bescha
ving bij te brengen.
Om zijn lessen zo goed mogelijk te kunnen geven, bleef Van Wijk
zelf studeren; bij voorkeur wijdde hij zich aan de wiskunde en
de aardrijkskunde. Hij werd zelfs lid van een wiskundig genoot
schap in Amsterdam, "Een onvermoeide arbeid komt alles te
boven". Dit gezelschap was van 1779. Van Wijk diende haar
eerst als secretaris, later als voorzitter. Verder wilde hij ook de
onderwijzers en hulponderwijzers in zijn stad op een hoge trap
van bekwaamheid brengen. Daartoe richtte hij met twee col
lega's een oefenschool voor onderwijzers op onder de zinspreuk
"Tot nut der jeugd". Hieruit is later onder dezelfde naam een
taal, en letterkundige maatschappij voortgekomen die tot grote
bloei kwam en waarin ook mensen van buiten het onderwijs wer
den opgenomen,
En dan behoort Van Wijk nog tot de pioniers op het gebied van
het onderwijs aan blinde kinderen. De orde der vrijmetselaren te
Amsterdam wilde voor deze gehandicapten een instituut op
richten. Voor dit doel kon men aan voldoende geld komen,
maar een geschikt onderwijzer was minder gemakkelijk te vin
den. Op de een of andere manier zijn de initiatiefnemers attent
gemaakt op Van Wijk. Ervaring had hij natuurlijk niet; wel bleek
hij de methodiek van het blindenonderwijs zoals die in het v66r
liggende buitenland was ontwikkeld, te hebben bestudeerd. De
heren hebben na enig aandringen de onderwijzer ertoe kunnen be
wegen enkele blinde kinderen bij zich in huis en op zijn school
te nemen om zo met een zeer moeilijke arbeid te beginnen. Met
een onuitputtelijk geduld heeft Van Wijk geexperimenteerd en hij
slaagde. Maar deze geduchte extra inspanning naast zijn gewone
schoollessen werd hem te veel; het aantal aan hem toevertrouwde
blinden groeide met zijn succes en bovendien wilden zijn op
drachtgevers de kinderen ook nog handenarbeid laten verrichten.
Hij zag zich genoodzaakt zijn Iilantropische taak aan een ander
over te dragen. Bij die gelegenheid is in Amsterdam voor het
blindenonderwijs een aparte school opgericht, Wegens zijn ver
dienstelijkheid werd Van Wijk "honoris causa" opgenomen ill
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de Amsterdamse loge "La bien-aimee", In deze broederschap
ontplooide hij zich weldra als een ijverig lid en werd hij tot re
denaar gekozen.
Alles bij elkaar genomen had de voortvarende onderwijsman in
korte tijd toch wel te veel op zich genomen. Want naast alle ge
noemde activiteiten maakte hij zich druk met het schrijven en ver
talen van boeken en de daarbijbehorende correctie van drukproe
Yen. Zijn wereld bestond voornamelijk uit zijn school, zijn vereni
gingen en zijn studeerkamer; wat daarbuiten lag was hem alleen
tot last. Zo kon hij ook niet goed met geld omgaan; zijn leven lang
heeft hij weinig gerekend en doorgaans onbekommerd uitgegeven.
Hij verdiende in die Amsterdamse tijd genoeg om zich wat royaler
te bewegen. Daarvan hebben familieleden en vrienden die zijn
goedhartigheid kenden, ruim, te ruim gebruik gemaakt; zij kwa
men telkens lenen en bleven meestal nalatig in het restitueren, zo
dat de spontane helper zelf in schulden geraakte. Deze situatie
droeg ertoe bij, dat zijn Nutsschool in de financiele chaos werd
meegesleurd. Misschien is hem, toen hij zich steeds sneller naar
een bankroet voelde afglijden, de dorst van Oudewater weer be
ginnen te kwellen. Uiteindelijk verkeerde hij in een totale staat
van overspanning. De school ging dicht. Toch kreeg de beminne
lijke baanbreker bij zijn afscheid van het Amsterdamse Nutsde
partement tot troost nog een prachtig getuigschrift mee. Men
schijnt zich niet te zeer in het totale faillissement te hebben willen
verdiepen. En ook Van der Vijver heeft de Nutsmantel der liefde
niet opgelicht.
Volkomen aan de grond en diep ontgoocheld heeft Van Wijk
toen Amsterdam verlaten. Na het schitterende begin zou hij zijn
carriere weer opnieuw moeten opbouwen. Om zo zuinig moge
lijk de eerstvolgende tijd door te komen ging het vier personen
tellende onderwijzersgezin uit elkaar: de vrouw met de dochter
naar haar eigen ouderlijk huis te Gorkum, de man met de zoon
naar het zijne te Woerden. Na korte tijd treffen we Van Wijk
aan als gouverneur of second ant aan een kostschool te Heteren
in Gelderland. Nog steeds heeft hij alleen zijn zoon bij zich. Net
zou hij daar als onderwijzer voor eigen rekening beginnen, toen
de inval der Pruisen en Russen bij de bevrijding van ons land in
1813 hem deze brood winning ontnam. In september van het
volgend jaar trad de nog steeds niet op gang gekomen Van Wijk,
blijkbaar in een noodsprong, bij kapitein ter zee H. M. Dibbetz
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als gouverneur voor diens zoon in dienst. De kapitein stond op
het punt met een eskader naar de Middellandse Zee te vertrekken
om er de zeerovers te bestrijden. De commandant nam zijn
zoon mee en Van Wijk moest de jongen aan boord van het
fregat Kenau Hasselaar les geven.
Van september 1814 tot juni 1816 heeft Van Wijk, die zich met
moeite van zijn gezin had losgemaakt, aan die maritieme onderne
ming deelgenomen. Tijdens de zeetocht kreeg de onderwijzer nog,
maar tegen zijn zin, de taak opgedragen bij de godsdienstoefe
ningen aIs voorganger en verder aIs ziekentrooster van het
scheepsvolk op te treden. Ook was hij secretaris van de bevel
hebber. Met goedvinden van zijn chef begon hij aan boord een
leercursus voor jonge zeelieden. Gedurende de reis kwam hij in
Spanje en Italie aan wal. Zeer geintereseerd heeft hij overal
rondgekeken, daarbij nauwkeurig aantekeningen makend van wat
hij zag. Later zou hij die verworven kennis in een aardrijkskundig
woordenboek verwerken.
Na zijn thuiskomst verlangde deze intens huiselijke man niets zo
zeer dan ongescheiden van zijn gezin weer een school te bestu
ren en zijn vrije tijd voor zijn studie te gebruiken. Hoewel hij
v66r de voltooiing van de eerste onderwijswetten was opgeleid en
scholieren had onderwezen, kon hij op grand daarvan zijn beroep
uitoefenen zonder het sindsdien verplichte onderwijzersexamen
te hoeven afleggen. Dat examen werd door de wet onderscheiden
in vier rangen 47). Een diploma vierde rang gaf bevoegdheid tot
het geven van onderwijs in lezen, schrijven en rekenen met hele
getallen. Voor de derde rang was kennis van de breuken en de
beginselen van de Nederlandse taal vereist. Bij het examen voor
de tweede rang kwam geschiedenis en aardrijkskunde aan de orde.
En een eerstegraads onderwijzer mocht natuur- en wiskundelessen
geven. De bezitters van het hoogste diploma waren omstreeks
1817 nog uitermate zeldzaam en dat zou nog heel wat jaren
zo blijven. Van Wijk besloot onmiddeUijk het eerstegraadsexamen
af te leggen. Voor een man met zijn aanleg, ontwikkeling en er
varing was dat heus geen daad van zelfoverschatting. Hij slaagde,
en het bezit van dit diploma waarop zo weinigen zich konden
beroemen, zou hem in staat stellen met veel succes als kostschool-

47) Dr. R. Reinsma, "Ret bedrijf van de Nederlandse schoolmeester".
Spiegel Historiael, jg. 1, nr. 2, bIz. 119.
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houder leerlingen aan te trekken. Nog in datzelfde jaar werd
Jacobus van Wijk in die funetie te Hattem benoemd.
Het is te begrijpen, dat Van Wijk na de moeilijke jaren met geest
drift zijn nieuwe werk begon. De harde ervaring had hem in
ieder geval geleerd in welke oude feu ten hij zeker niet moest
vervallen. Zijn kostschool trok weldra in toenemende mate leer
lingen. "Zij bloeide en groeide tot eer van de onderwijzer en
tet welvaart van Hattem". Hier was hij eindelijk in de gelegen
heid tot geregelde studie, en dit in alle rust. In de vroege morgen
~ls zijn gezin en zijn "kestdiscipelen" nog sliepen, stond hij op
om v66r zijn eigenlijke dagtaak begon, nog een uurtje te. stu
deren. De beste jaren van Amsterdam leken teruggekomen.
Van Wijk ging weer publiceren. Vroeger had hij het een en ander
geschreven over didactiek. Soms ook vertaalde hij iets van wat
ever de grenzen op dit gebied was verschenen. Wegens deze ver
dienstelijke arbeid werd hij uitgenodigd zitting te nemen in een
commissie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen die zich
toelegde op de vervolmaking van het onderwijs in Nederland.
Veel heeft hij zich bezig gehouden met Frans, Nederlands, reke
nen en geschiedenis, Maar een vak had zijn voorliefde; dat was
aardrijkskunde. In deze wetenschap maakte Van Wijk weldra
naam. In Hattem zette hij zich aan een geweldig werk, het schrij
yen van een Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek 48) in ze
ven delen, die zouden verschijnen tussen 1821 en 1826.
Met deze publicatie past Van Wijk evenals met zijn baanbrekend
pedagogisch werk geheel in het rationalisme, de geestesstroming
die de wetenschap een flinke stoot naar voren heeft gegeven. In
ontwikkelde landen voelden de gegoede burgerijen behoefte aan
exacte voorlichting em zich daarmee een grote parate kennis te
verwerven. Daar togen geleerden aan de arbeid em alle terreinen
van wetenschap in bevattelijke vorrn in encyclopedien te be
schrijven, Naast deze algemene werken verschenen er ook van
gespecialiceerde inhoud zeals historische, geografische en biogra
fische woordenboeken.
Het geografische woordenboek dat Van Wijk ging samenstellen,
zou op de boekenmarkt van toen zeker aftrek vinden, want het
weinige wat er in ons taalgebied in die trant bestond, was volko
men verouderd. Eigenlijk werd dit het eerste geografische woor
denboek in de Nederlandse taa1. Een steeds groter publiek begon,

48) Uitgegeven bij J. de Vos en Compo en J. Pluim de laager te Dordrecht.
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juist door de verbetering van het onderwijs, belangstelling voor
aardrijkskunde te krijgen. Van Wijk zag zijn woordenboek vooral
als een naslawerk voor lezers van kranten en reisbeschrijvingen en
voor mensen uit de kringen van handel en zeevaart. De inteken
prijs voor het zevendelige werk bedroeg f 46 voor de goedkopere
en f 56 voor de duurdere editie. Juist als publicist van geogra
fische studies was Van Wijk de aangewezen man voor deze bij
zondere uitgave. Toch heeft hij geaarzeld toen hij door de uit
gevers werd aangezocht, want als kostschoolhouder kon hij maar
weinig tijd aan het onderwijs en de verzorging van de hem toever
trouwde jeugd onttrekken. Hij is niettemin gezwicht, nadat hem de
hulp van vaklieden en vrienden was toegezegd. WeI zou hij zelf
het leeuwedeel van het werk voor zijn rekening moeten nemen.
De te verwerken gegevens putte hij uit soortgelijke woordenboe
ken in het Frans, Duits en Engels. Andere bronnen waren geo
grafische tijdschriften en reisbeschrijvingen in de hem bekende
talen. Wat hij niet uit literatuur kon verzamelen, moest hij door
correspondentie met een groot aantal relaties zien te achterhalen.
Naarmate de delen in de boekhandel verschenen, groeide de lof,
hem van aIle kanten toegezwaaid. Vooral in de vaktijdschriften
kreeg hij goede recensies.
Er was nog iets waaraan hij naast de herwonnen bestaanszekerheid
enorm veel genoegen beleefde. Zijn zoon Roeland, in 1801 te
Amsterdam geboren, werd hem een steeds krachtiger steun op
het instituut. Zelf had hij de jongen tot diens twaalfde jaar opge
leid en hem daarna naar Amsterdam teruggestuurd. Onder uit
stekende leiding heeft Roeland zich daar in het onderwijzersbe
roep bekwaamd, en wel eerst bij zijn oudoom J. W. van Wijk en
vervolgens als secondant bij J. L. A. Charpentier, "Fr;msch en
Nederduitsch onderwijzer", die vroeger zelf enige jaren met Ja
cobus van Wijk had gewerkt. Toen zijn vader te Hattem was
benoemd, kwam hij hem als hulponderwijzer assisteren. Roeland
had dezelfde studiezin als zijn vader, hetzelfde gemak om zich
snel iets eigen te maken. Tussen de lessen aan de scholieren door
bestudeerde hij de wis- en natuurkunde en behaalde "telkens met
grooten lof den derden, tweeden en eersten graad als onderwij
zer". Vader en zoon waren voortaan gelijk bevoegd en de raad
van Hattem heeft toen op verzoek van de vader de zoon naast
hem als hoofdonderwijzer aangesteld. Verder kreeg Roeland het
recht om les te geven in Frans, Duits en Engels, "welker gron-
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den hij door en door kende, terwijl hij zich de klassieke schrij
vers in die talen zoo eigen gemaakt had, dat hij derzelver uit
drukking en zin meesterlijk verstond".
Maar met dit alles voelde de bolleboos zich nog niet klaar. On
der de bedrijven door had hij belangstelling voor de oude talen
gekregen. Die werden aan enkele leerlingen van de kostschool
door ds. A. Booiman, predikant te Hattem, onderwezen. De jongc
hoofdonderwijzer behoefde zich maar onder die leerlingen te scha
ren om met de studie der klassieken te beginnen. Blijkbaar heb
ben de lessen van Booiman hem weinig kunnen boeien, want .hij
is ze niet blijven volgen. Eerst een oude vriend van zijn vader,
de Hoornse rector J. S. Swaan, wist bij hem tijdens een bezoek
aan de kostschool blijvende liefde voor Latijn en Grieks op te
wekken. De studie werd nu onder leiding van Swaan hervat. Uit
Hoorn kwamen per brief de nodige aanwijzingen en correcties
op .de opgezonden vragen, thema's en vertalingen. Deze schrifte
lijke cursus werd afgebroken met de dood van de bevriende leer
meester. Daama heeft Roeland les genomen bij rector G. Leen
in Zwolle, een zeer goed classicus. Op diens advies ging hij zelf
aan zijn instituut de lessen in de oude talen geven. Maar spoe
dig kwam er een K. B. af waarin werd bepaald, dat men deze
vakken niet mocht doceren zonder het bezit van een academische
graad. Degenen die onbevoegd les gaven, kregen tien jaar om al
thans het kandidaatsexamen af te leggen. Zoveel tijd meende de
energieke jongeman niet nodig te hebben. In de eerst volgende
vakantie reisde hij naar Leiden om in die academiestad bij de
hoogleraren in de klassieke talen zijn opwachting .te maken
en van hen te vernemen, wat men nu precies voor een kandidaats
examen moest bestuderen. Bij die gelegenheid kwam speciaal
de bekende Leidse classicus, prof. P. Hofman Peerlkamp, onder
de indruk van de kennis die de onderwijzer zich al had weten
eigen te maken. Deze adviseerde hem niet te vertrekken, voor
dat hij het kandidaats zou hebben gedaan. De zeer voortvarende
hoogleraar trof onmiddellijk maatregelen, zodat het examen al
op de volgende dag kon plaats vinden. Deze onvoorziene kracht
toer gelukte en zo is Roeland van Wijk kandidaat in de klas
sieke letteren geworden zonder ooit op de collegebanken te
hebben plaats genomen 49). En dan te bedenken, dat hij bij al

49) A. J. van der Aa, Biograjisclt Woordenboek der Nederlanden (1852-
1878), onder Roeland van Wijk Jacobsz.
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die studie zijn vader, die lichamelijk niet tot de sterksten be
hoorde, nog bij het tijdrovend compilatiewerk voor het geogra
fisch woordenboek had geholpen.

Het aanbod om naar Kampen te komen was voor de Van Wijken
maar al te verleidelijk: deze stad was groter en van meer belang
dan Hattem. Wanneer we de beschrijving die de vader in zijn
geografisch naslawerk van hun eigen plaats van vestiging geeft,
lezen, dan bood die stad voor een dag- en kostschool niet zo
veel perspectief. Hattem heeft in de jaren twintig van de vorige
eeuw slechts 1790 inwoners, "die meestal van den akkerbouw,
vooral van het bouwen (sic!) van aardappelen alsmede van eenige
veeteelt, eenen oliemolen en eenige steenbakkerijen bestaan". In
zo'n samenleving kunnen we ons weinig gegoede burgers die
hun zoons naar een Franse dagschool zouden sturen, indenken.
Het beeld van Kampen valt stukken gunstiger uit. De stad telt
7.000 inwoners 50). Fabrieken voor dekens, duffel, trijp en mat
ten, verder steenbakkerijen, brouwerijen, houttuinen, pel- en olie
molens en scheepstimmerwerven verschaffen heel wat Kampena
ren werk. Er wordt handel gedreven. Maar die bron van bestaan
is sinds de middeleeuwen belangrijk achteruit gelopen. Van Wijk
schrijft dit verval eenzijdig aan de verzanding van de IIsselmond
toe. En verder beoefent een deel der bevolking vrij intensief de
visserij; de bot van het Kamper zand vindt veel aftrek, Tot zo ver
het woordenboek. Als woonplaats had Kampen heus geen slechtc
naam. Er hadden zich telkens genoeg. mensen van aanzien en
geld gevestigd.
Misschien werden vader en zoon Van Wijk nog 't meest aange
trokken door het bijzonder mooie gebouw dat hun werd aangebo
den. Tegen een dergelijk aanbod had de raad van Hattem niets te
stellen. Die vond het natuurlijk niet prettig beide puike onderwij
zers met al hun interne leerlingen te zien vertrekken. Het stadje
had tien jaar lang voor enkele eigen middelbare scholieren voor
deel van het instituut gehad, de leveranciers hadden eraan ver
diend. En nu viel dat allemaal ineens weg. Hoe zou dit verlies
weer enigszins te vergoeden zijn? Toch heeft de Hattemse raad de
Van Wijken zonder tegenwerpingen maar wel met woorden van
grote erkentelijkheid eervol ontslag verIeend.

50) Deze opgave is weI iets aan de lage kant, want in '33 zijn het er al
9.000.
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In augustus '28 had de grote verhuizing stroomafwaarts plaats
en werd het verblijf van het instituut aan de Koornmarkt be
trokken. Het voorgaande jaar in september tegelijk met de be
noeming had het stadsbestuur zich beraden over de bezoldiging
van de beide kostschoolhouders. De commissie van financien die
advies moest uitbrengen, begreep, dat de heren heel wat kos
ten zouden moeten maken bij de overplaatsing van hun insti
tuut. Maar daar zou tegen opwegen, dat zij hier meer "kweke
lingen" uit de bevolking zelf zouden krijgen; er zou dus aanzien
lijk meer aan schoolgelden binnenkomen, afgezien nog van de
kostgelden der internen. Daarom meende de commissie, dat de
stad hun als jaarlijks tractement het best "eene onverdeelde som'
van 900 gulden kon aanbieden. De Van Wijken zouden daaren
boven vrije inwoning in het ter beschikking gestelde gebouw ge
nieten 51).
Onderwijl had het stedelijk bestuur ten behoeve van het instituut
naast het gelegateerde huis aan de Koornmarkt het aangrenzen
den percee1 van de heer J. C. Kok voor f 4.600 gekocht. In beide
panden moesten natuurlijk de nodige verbouwingen aangebracht
worden am ze voor hun nieuwe bestemming in gereedheid te
brengen. De kosten daarvoor werden geraamd op f 8.000. Alles
bij elkaar werd er voor die tijd een flink bedrag uitgegeven, weI
een bewijs hoeveel de raad ervoor over had het instituut aan te
trekken. Irnmers de aanwezigheid van een goede midde1bare
school zou bemiddelde mensen van elders aanmoedigen zich ter
wille van de opleiding van hun opgroeiende zoons in Kampen te
vestigen.
De officiele naam van de nieuwe dag- en kostschool werd stede
lijk instituut van opvoeding en onderwijs, Het kwam evenals de
Franse seholen van het echtpaar Glaser te staan onder het toe
zicht van de plaatselijke schoolcommissie. Op 28 augustus 1828
vond de plechtige opening plaats in de Bovenkerk. Tegenwoordig
waren de burgemeester, de wethouders en de gehele raad, de
schoolcommissie en tal van belangstellenden uit de burgerij. Re
devoeringen werden gehouden, afgewisseld met orgelmuziek. De
voorzitter van de schoolcommissie, J. Vries Hofman, hield een
indrukwekkende rede over "De weldadige invloed van eene be
schaafde opvoeding op de gezondheid en duurzaamheid van het

51) Rdsnot., 12 sept. 1827.
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leven". Voorwaar een opmerkelijk onderwerp - maar toch pas
send in een tijd waarin de gemiddelde levensduur van de beter
gesitueerden en die van de mensen uit het volk, zij het door rneer
factoren dan de ene genoemde, zo sterk verschilden.
Voor de hoofdonderwijzers was van stadswege een instructie op
gesteld 52). Daarin werd bepaald, dat aan het instituut onderwijs
zou worden gegeven in Nederlands, Frans, Duits en Engels, in
aardrijkskunde, vaderlandse en algemene geschiedenis, in natuur
kunde, natuurlijke historie, reken- en stelkunde, "ben evens Itali
aansch boekhouden"; en vervolgens nog in schrijven. En dan
mocht er Latijn en Grieks worden gegeven. Roeland van Wijk
had daartoe krachtens een K. B. van 8 december '27 verlof ge
kregen, zoals hem dat tevoren ook voor het instituut te Hattem
was verleend. Maar deze lessen moesten zich beperken tot de
leerlingen die "in den vollen kost besteed" waren. Roeland had
zich, eer hij zijn verzoek aan de regering in Den Haag richtte,
eveneens tot het curatorium in Kampen gewend 53). Dat had
geen bezwaar geopperd, want Weytingh hoefde geen concurrentie
van de Koornmarkt te vrezen; die behield zijn leerlingen uit de
stad en hij noch Laurentius hadden kostdicipelen in huis, Gods
dienstlessen volgens verschillende belijdenissen kwamen op het
rooster en de kostschoolhouders zouden "bij de ontwikkeling en
vermeerdering van het verstand del' leerlingen zich bijzonder ten
doel stellen hen op te leiden tot zedelijkheid en maatschappelijke
deugden en alzoo tot nuttige leden der zamenleving".
Om zich in hun belangrijke taak te laten bijstaan moesten de Van
Wijken hulponderwijzers aantrekken. Blijkens het jaarversiag van
de schoolcommissie van '37 waren er zes ondermeesters aan
het instituut verbonden en weI J. Olivier Jz., A. Vierssen, W.
Schut, A. P. Fortanier, G. M. Cox en R. van der Weerd.
En dan dienden er nog bovendien docenten te komen om
de jongelui onderricht in dansen, tekenen en muziek te geven. In
het Iaatste geval werd de kostschoolhouders aanbevolen vooral
de mensen te gebruiken die hier in de stad al door de raad ten
behoeven van die expressievakken waren aangesteld. Waar
schijnlijk waren die bijzondere onderwijzers oak aan de scholen
van het echtpaar Glaser verbonden. Voor tekenen was dat een

52) Rdsnot., 7 mei 1828.
53) Not. Cur.: 19 nov. en 18 dec. 1827.
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zekere Birnie, VDnr de instrumentale en de vocale muziek res
pectievelijk de heren Rauppe en Van der Dussen. De bezoldiging
van al die leerkrachten kwam voor rekening van de schoolhoof
den.
De schooltijden waren's morgens van 9 tnt 12, 's middags van
2 tor 4 en's avonds van 5 tnt half 7. Op woensdag- en zater
dagmiddag was er geen les. Dit betekende dus een schoolweek van
32 klokuren of 38 hedendaagse lesuren. De leerlingen van het in
stituut kregen slechts een vakantie in het jaar. Die duurde zes
weken, te beginnen de eerste woensdag na 20 juni. Daarnaast
mocht vrij gegeven worden np de maandag en donderdag van de
kermisweek.
Achter de inrichting van het onderwijs aan de Koornmarkt komt
men niet zo gemakkelijk. Dit vindt zijn oorzaak hierin, dat het
onderwijs .aan de Franse dagscholen en instituten niet als het
lagere en hogere bij een K. B. was gereglementeerd. Deze instel
lingen waren rneestal in handen van particulieren of ze werden
geleid door schoolhouders in dienst van stedelijke overheden,
die hun een grote mate van vrijheid lieten. Van eenheid was
weinig sprake. ZD hing het geheel van de standing van de school
af, hoeveel vakken er werden gegeven. Op dit punt verschafte
de instructie van de Van Wijken gelukkig de nodige inforrnatie,
maar verder niets over het aantal uren dat aan elk van die vak
ken moest worden besteed. Geheel onbeschreven bled ook de in
richting van de klassen. Hieromtrent worden we in de uiterst
korte jaarverslagen van de plaatselijke schoolcommissie bijzonder
schaars ingelicht. De structuur van de SChODIvalt alleen te her
leiden uit de verslagen van de jaarlijkse promoties in de Kamper
Courant. Jammer genoeg is die krant pas van 1836, zodat de
voorgaande jaren vanaf '28, die de beste voor het instituut zijn
geweest zoals we nog zullen zien, buiten beschouwing blijven.
Aan de hand van de bevorderingen gedurende een reeks van ja
ren kan men goede leerlingen in hun schoolloopbaan volgen
en dan wordt de hele opbouw ineens duidelijk.
Het stedelijk instituut bestond uit vier afdelingen. De spil van
her geheel vorrnden de klassen van de Nederduitse en Franse
talen, zoals die werden genoemd. Daarin gaven de onderwijzers
ook wiskunde (cijferen, algebra en meetkunde), aardrijkskunde en
geschiedenis. Over deze klassen - drie in totaal, maar dan tel
kens in twee afdelingen verdeeld - deden de scholieren mits zij
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niet doubleerden, zes jaar. Ook hier zien we weer, dat de klas
sen een omgekeerde nummering hadden dan we nu gewend zijn.
Met deze afdeling hebben wij blijkbaar het oertype van de Franse
scholen te pakken, Later moeten daar de Duitse en Engelse klas
sen met een eigen nummering tegenaan geplakt zijn op de wijze
als bijgaande tekening te zien geeft. Aan deze klassen waren de
leerlingen niet eerder toe dan nadat ze eerst een onderbouw van
twee jaar hadden doorlopen. Over de Duitse klassen deden ze
bij elkaar drie jaar, over de Engelse aanvankelijk twee en na
1840 eveneens drie. Eerst was elke klas een halfjaarlijkse cursus,
vandaar de nummering van zes en vier tot een. Op den duur wer
den hele cursusjaren ingevoerd, omdat tussentijdse bevorderingen
halverwege het jaar eigenlijk onnodig waren. Elke Ieerling van de
tweede en eerste hoofdklas bezocht vrijwel gelijktijdig voor enke
Ie uren per week de Duitse en Engelse, Deze drie afdelingen sa
men beschikten in het schoolgebouw over drie ruime lesloka
len, waarin de docenten twee aan twee les moeten hebben ge
geven, iets wat in de vorige eeuw speciaal bij het lager onderwijs
veel is voorgekomen. De bijzondere leerlingen van Roeland van
Wijk werden ergens anders in het gebouwencomplex apart gehou
den voor de lessen in de klassieke talen. Ze zullen na het vol
tooien van de basisklas - de derde van de Franse afdeling -
zeker in tenminste vier jaar door de jongste kostschoolhouder
zijn opgeleid. Daar deze afdeling in 1834 met haar onderwijzer
de Koornmarkt verliet, vermelden de promotieverslagen in de
Kamper Courant niets over de klassenindeling ervan. Daarom
heb ik haar op de tekening maar dezelfde opbouw als die van
een 4-jarige Latijnse school gegeven. Deze jongens zullen hoogst
waarschijnlijk in de Franse klassen de wiskunde-, aardrijkskunde
en geschiedenislessen hebben bijgewoond. Mogelijk hebben ze ook
iets aan de moderne talen gedaan.
Op de laatste vrijdag voor de grote vakantie werd er jaarlijks een
"openbaar" examen gehouden. De dinsdag daarop volgden de
promotie en de uitreiking van prijzen en getuigschriften. Deze
plechtigheid vond plaats in de Broederkerk en werd door de
leden van de raad en de schoolcommissie bijgewoond; verder
door de officieren van het garnizoen en vanzelfsprekend door
ouders en familieleden, voor een dee! van her en der uit het
land naar Kampen samengestroomd, Bij die gelegenheid werd niet
verzuirnd de vorderingen der scholieren op muzikaal gebied ten
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gehore te brengen. En de jongens die na voltooiing van hun
studie de school gingen verla ten, spraken hun dankbetuigingen
in de Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse taal uit.
Het opnemen van leerlingen "in den heelen of halven kost"
mochten de kostschoolhouders zelfstandig met de ouders of de
voogden regelen. Vandaar dat er niets over het berekenen van de
kostgelden te vinden is. Toch kunnen we die bedragen indirect
benaderen. Ongetwijfeld werden aanzienlijk hogere gevraagd dan
op het "Stads Instituut van opvoeding voor Jonge Jufvrouwen".
In 1841 kreeg mevrouw Glaser in dezen wel richtlijnen van de
raad, Zij kon toen voor de hele kost f 350 per jaar rekenen
met f 10 voor het gebruik van het beddegoed, en voor de halve
kost f 150 54). Het laatste bedrag was blijkbaar alleen voor het
gebruik van maaltijden. Wanneer we evenwel zien, dat in 1847
de rector van het dan pas opgerichte gymnasium voor elke leer
ling die hij bij zich in huis nam f 700 per jaar mocht rekenen,
dan meen ik dat we hier het volle kostgeld van het juist opgeheven
instituut krijgen genoemd 55). We kunnen dus gerust zeggen, dat
de school van de Van Wijken een dure kostschoolvoor zoons van
zeer rijke mensen was. Voor de Kamper jongens die het onderwijs
aan dit exclusieve instituut als externen zouden volgen, werd een
schoolgeld van 30 gulden voorgeschreven. Voor leermiddelen en
bijzondere lessen als dansen konden de kostschoolhouders extra
betalingen heffen. Uit de stad en onmiddellijke omgeving mochten
geen kinderen beneden de tien jaar of die nog niet de beginselen
van de Nederlandse taal kenden, worden opgenomen.
Met dit deftige instituut had Kampen zich een modelschool bin
nen de poorten gehaald, Dadelijk was de toe1oop van leerlingen
groot. Naast de vader gaf Roeland de kostschool een bepaalde
faam. Hij promoveerde in 1831 aan de universiteit van Leiden
in de klassieke talen op een dissertatie De humanitatis et philo
sophiae Graecae primordiis, Dit resultaat heeft hij V00I: een be
langrijk deel door zelfstandige studie weten te bereiken. De uni
versiteit had hij in verband met zijn belangrijke positie aan de

54) Vgl, het regIement van deze Franse meisjesschool,art. 1, Rdsnot.,
23 maart 1841.

55) In diezelfde tijd rekende te Amsterdam de kostschooIhouderF. C.
Roodhuizen f 1.000 per interne Ieerling. Zie Prof. dr. Fr. de Jong
Edz., "VermenigvuIdigingen deling. De groei van het Nederlandse
onderwijs", Honderd vijjentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein
1836-1961, bIz. 104.
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kostschool onmogelijk kunnen bezoeken. Weldra onderwees hij
aan de Koornmarkt meer leerlingen dan Weytingh en Laurentius
aan de Buiten-Nieuwstraat, En die interne leerlingen konden hier
een bredere opleiding krijgen dan aan een Latijnse school: de
moderne talen lagen er binnen hun bereik. Zo'n kostschool
met een klassieke afdeling zal toen nog niet zo veel zijn voorge
komen; aileen de dure instituten zullen onderwijs in de oude talen
hebben gegeven. Maar degenen die door Roeland van Wijk voor
de hogeschool werden klaar gemaakt, konden niet zo maar in
Leiden, Groningen of Utrecht worden toegelaten. Daar zij bij ver
trek niet over een door curatoren afgegeven testimonium be
schikten, moesten zij aan de universiteit een toelatingsexamen
afleggen.
Het instituut trok vooral veel externe leerlingen uit Oost- en West
Indie. Die werden door hun ouders naar Kampen gestuurd om
daar een degelijke Europese opleiding te krijgen 56).
De jaren van samenwerking met zijn zoon aan het instituut te
Kampen zijn voor Jacobus van Wijk de mooiste van zijn leven
geworden. Roelands promotie was voor de gevoelige vader weI
een heel bijzondere dag. Dit komt duidelijk uit in de volgende
versregels die hij naar aanleiding van deze gebeurtenis dichtte:

"Ik leidde U sIeehts zoo ver ais mijne kraeht gedoogde;
Daar naamt gij eigen vlugt; ik zag 't, en biddend oogde
'k Una, vereerde Uw vlijtbetoon;
En nu zie 'k U ten top gestegen
Des bergs te hoog voor mijne kraeht;
Dit overstijgt mijn wenseh; dit geeft mij meerder zegen
Dan 'k immer mij had toegedacht",

Jacobus ondervond bij het dagelijks werk enorm veel steun van
zijn zoon. Bovendien werd er aan school door een voldoende
aantal ondermeesters les gegeven. Dat moest ook weI voor de
130 leerlingen die men toen had.
Ondanks het feit dat de leiding van het grote instituut geen
kleinigheid zal zijn geweest, wist hij geregeld tijd vrij te maken
om zich voor studie terug te trekken. Hij heeft in het gebouw
aan de Koornmarkt een lichte en ruime studeerkamer gehad.
Daar zat hij te midden van zijn vele boeken, zijn globes en we
tenschappelijke instrumenten "vergenoegd en vrolijk arbeidende
voor verlichting en beschaving". Hij ontving er bezoekers die

56) Van der Vijver, a.w., bIz. 51.
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bij hem kwamen om wetenschappelijke informatie of om een
vertrouwelijk gesprek. .»

Vele jaren werkte hij er aan de uitgave van de vier kloeke sup
plementen op zijn aardrijkskundig woordenboek, die met regel
matige tussenpozen van telkens twee jaar tussen '36 en '42 ver
schenen 57). Hoewel het woordenboek om zijn nauwkeurigheid
en de talrijke erin voorkomende artikelen in vakkringen goed
was ontvangen, vertoonde het toch vele tekortkomingen, De
samensteller was zich daar ondanks aIle lof goed van bewust en
wilde met gebruik van nieuwere bronnen en betere medewerkers
in het ontbrekende voorzien. Enkele jaren had hij de uitgave moe
ten uitstellen wegens de politieke onrust in Europa en in ons
Verenigd Koninkrijk - een geograaf heeft toch bij zijn descrip
tieve arbeid stabiliteit van grenzen nodig. WeI was met het ver
schijnen van het eerste supplement het conflict met Belgie nog niet
geeindigd, maar Van Wijk meende niet langer te kunnen wach
ten.
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens voor de ver
volgdelen kon hij vooral rekenen op de hulp van twee goede
geografen. Allereerst was hij erin geslaagd zich de medewerking
en de vriendschap te verwerven van een man die hem later als
publicist van encyclopedisch werk althans in kwantiteit zou over
treffen, met name van Abraham Jacob van der Aa 58). Deze
zond hem uit zijn woonplaats Breda bijdragen toe. Vervolgens
had hij een oud-bestuursambtenaar uit Indie, Johan Olivier Jz.,
aan zijn school als ondermeester weten te verbinden. Van hem
kwamen de artikelen die het Verre Oosten betroffen.
De tweede medewerker van Jacobus van Wijk was een ongewone
persoonlijkheid. Na aanvankelijk in het onderwijs werkzaam te
zijn geweest was Olivier in 1817 op 27-jarige leeftijd als bege
leider van een jongeman, wiens opvoeding hem was toevertrouwd,
naar Nederlands Oost-Indie vertrokken. Daar had hij in 1821 een
baan bij de Algemene Secretarie gekregen. Olivier maakte snel
promotie, maar aan zijn nauwelijks begonnen carriere kwam in

57) De supplementen zijn uitgegeven bij C. L. Schleyer te Amsterdam
wegens onenigheidmet de vorige uitgevers.

58) Van der Aa had al uitgegeveneen Aardrijkskundig woordenboek van
Noord-Brabant (1832). Hij was in die jaren al bezig aan zijn Aard
rijkskundig woordenboek der Nederlanden (1836-1851). Bekend is
het werk door hem begonnen en grotendeelsdoor anderen afgemaakt:
Biograjisch woordenboek der Nederlanden (1852~1878).
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het laatst van 1823 plotseling een einde wegens voortdurend
drankmisbruik. Hierop volgden overplaatsing en degradatie tot
schrijver bij de Koloniale Marine. Door deze tegenslag bezon
digde hij zich nog meer aan de sterke drank. In 1825 heeft hij
het al te bont gemaakt door zijn chef, een kapitein ter zee, te
mishandelen. Dat betekende volledig ontslag uit de gouverne
mentsdienst en gouverneur-generaal G. A. G. Ph. van der Capel
len ontzegde hem zelfs verder verblijf in Indie. Olivier repa
trieerde en in de jaren '30 treffen we hem dan aan als docent
aan het instituut te Kampen.
Wat mag Jacobus van Wijk bewogen hebben juist deze man aan
zijn school te benoemen? Olivier had toch duidelijk blijk gege
ven een onbeheerst mens te zijn. De ontslagen ambtenaar leek
bepaald niet geschikt om als onderwijzer voor jongeheren van
een deftig instituut te worden geplaatst. Trouwens er waren nogal
wat leerlingen van wie de ouders in de Oost verbleven. En hoe
zouden de hoge ambtenaren en officieren te Batavia reageren als
zij vernamen dat die uit de kolonie verbannen driftkop nu als
opvoeder van hun kinderen optrad? Nu leek alles erger dan het
in werkelijkheid was. Olivier was meer door jeugdige onbezon
nenheid dan door een kwade inborst over de schreef gegaan en
er waren mensen in Indie die hem wegens zijn intelligentie waar
deerden. Trouwens drankzucht kwam toen onder de Europeanen
in de tropen meer voor! Jacobus van Wijk heeft zich bij deze op
het eerste gezicht zo minder gelukkige keuze voornamelijk door
andere dan zuiver pedagogische overwegingen laten leiden.
Olivier was na zijn terugkeer in Nederland gaan publiceren.
Voor 1830 had hij al een drietal boeken over Nederlands-Indie
geschreven 59). Op de een of andere wijze moet Van Wijk Dp de
auteur attent zijn gemaakt. De Kamper hoofdonderwijzer kon
voor de supplementdelen op zijn encyclopedisch woordenboek
best een bereisd medewerker die in Indie goed had rondgekeken,
gebruiken. Olivier ZDU mooi geholpen zijn met een betrekking aan
het instituut te Kampen en Van Wijk kreeg op die manier in zijn

50) Aanteekeningen op eene reize in Oost-Indie en gedurende een veel
jarig verblijf in onderscheidene etablissementen (Amsterdam, 1827);
Land- en zeetogten in Neerlands Indie en eenige Britsche etablisse
menten in 1817-1826 (2 dln. 1828); Eerste handleiding tot de aard-
rijkskunde van Ned-Indie (1830).
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onmiddellijke omgeving iemand die hem dagelijks bij zijn publi
cistische arbeid kon assisteren. Over het minder mooie uit het
Indische verleden van de ontslagene stapte de kostschoolhouder
heen. We hebben Van Wijk al leren kennen als een bijzonder
hulpvaardig, beminneliijk en enigszins argeloos mens. Daar hij
zelf, naar eigen betekenis, gedurig met zijn neiging tot drinken
geworsteld heeft 60), zal hij meer dan wie ook met Oliviers lot
begaan zijn geweest en maar al te graag bereid de gedupeerde man
er weer bovenop te helpen. In 1834 vestigde Olivier zich met
zijn gezin in Kampen.
Beide geografen hebben elkaar zeer tot werken gemspireerd,
Wat de een niet wist, kon de ander met zijn kennis aanvullen, en
omgekeerd. De bibliografie van Van Wijks oyuvre in zijn levens
beschrijving - helaas zonder opgaaf van de jaartallen der ge
noemde publicaties - mag er zijn 61). Zijn artikelen, boeken, ver
talingen en schoolkaarten bezorgden hem een reputatie die over
de landsgrenzen reikte. Vandaar, dat hij lid was van vele gee.
nootschappen. Ongetwijfeld zal het hem een zeer grote voldoening
hebben gegeven, toen hem het lidmaatschap van de in 1821 te
Parijs opgerichte Societe de geographic werd aangeboden 62).
Ook was hij er zeer verguld mee, dat koning Willem IIhem kort
na een bezoek aan Kampen in '42 tot broeder der orde van de
Nederlandse Leeuw benoemde. Olivier redigeerde in Kampen
geheel aileen een periodiek De oosterling. Tijdschriit bii uitslut
ting toegewijd aan de uitbreiding der kennis van Oost-Indie, dat
ook in Kampen werd uitgegeven en weI bij Karel van Hulst tussen
1835 en 1837. Hierin uitte hij nogal wat kritiek op de Europeanen
in Indie. Zijn denkbeelden over kolonisatie kwamen uit de

SO)_ Sprekend over zijn jaren in Oudewater heeft hij eens deze opmerking
gemaakt: "Hier kreeg ik helaas! neiging tot den drank, die mij lang
is bijgeblevenen maar al te veel onaangenaamheden in mijn leven
veroorzaakt heeft." Van der Vijver, a.w., bIz. 6. -

61) Van der Vijver, a.w., bijlage C, bIz. 84 e.v. Daaraan kan toegevoegd
wordenzijn met aantekeningenvoorzienevertaIingvan Vollrath Hoff
mann's Aarde en hare bewoners, 3 dIn., Amsterdam (1835-1839).

(2) Jacobus van Wijk was verder lid van Het koninklijk taal- en letter
kundiggenootschapConcordia te Brussel,Het Bataviaaschgenootschap
van kunsten en wetenschappente Batavia, He! genootschap van Ne
derlandsche letterkunde te Leiden, Het Noord-Brabandsch genoot
schap van kunsten en wetenschappen te 's-Hertogenbosch, Het
Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Middelburg en Die
geografischeVerein te Frankfort aan de Main.
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kring van gouverneur-generaal Van der Capellen en waren zeer
progressief, Hij ontpopte zich in onze stad als een ware veelschrij
ver en vertaler 63). Van hem verschenen enkele schoolboeken en
bewerkingen van leerboeken van andere schrijvers 64). Verder
vertaalde hij lessen van zijn hoofdonderwijzer over de Neder
landse geschiedenis in het Engels 65). Het is welhaast onbegrijpe
lijk hoe Van Wijk en Olivier naast hun dagelijkse plichten zoveel
tijd voor studie en publicatie hebben kunnen vinden.
Wie dit alles met weinig waardering aanzagen, waren de ouders
van de kostleerlingen. Al in 1836 moest Van Wijk zich in de
inleiding op het eerste supplementdeel verweren tegen het praat
je, dat hij zich niet meer met het onderwijs bemoeide en al zijn
tijd in de studeerkamer doorbracht. Die beschuldiging van plichts
verzuim heeft hij met grote stelligheid van zich gewezen. Maar
waar of niet waar, dat gerucht maakte allerrninst reclame voor
zijn instituut. In de narede van het laatste deel, zes jaar later,
kwam hij er nog eens op terug: "Dat toch eenmaal dit mij be
leedigend vooroordeel ophoude!" Hij bezwoer dat het onderwijs
hem steeds boven alles dierbaar was gebleven. Wel is het een
feit, dat hij door zijn lust tot studie bijna met geen stok buiten

63) In zijn Kamper schreef en vertaaIde hij o.a.: Tafereelen en merkwaar
digheden uit Oost-Indie (1836); Reizen in den Molukschen Archipel,
naar Macassar enz. in het gevolg van den Gouverneur-Generaal v.
Ned.Lndie in 1824 gedaan en volgens dagboeken en aanteekeningen
van onderscheidene reisgenooten beschreven, 2 dIn. (1836-'38); Vollmer,
Reizen en lotgevallen in onderscheidene gewesten der aarde. Vrij ver
taald door I. G. (Utrecht, 1837); Verhaal van eenen tweeden zeetogt en
van verscheidene landreizen in de Noordpoolgewesten tot opsporing
eener Noordwestelijke doorvaart. Uit het Engelsch van J. Ross, 3 dIn.
met een kaart (1837); Zee- en landreizen voor Nederlandsche lezers,
uit het Engelsch van B. Hall, 2 dIn. (1838).

G4) Manuel de la conversation [rancaise pour les Neerlandais. Ouvrage
redige d'apres fa 16 edition des Dialogues des nations, Kampen (z. j.);
Engelsche spraakkunst, naar de leerwijze van Murray, Grant en wat
de uitspraak betreft, volgens Walker en Sheridon, ten dienste der scho
len ingerigt, (Leeuwarden, 1836); Levensschetsen van de beroemdste
mannen der Oudheid op het gebied van kunsten en wetenschappen,
Naar de meest geloojwaardige bronnen opgesteld ell ter vertaling
in het Fransch met een woordenboekje voorzien, (Kampen, 1837);
Vertaling van Vergani, Engelsche spraakkunst; vereenvoudigd en tot
21 lessen gebragt, omgew. voor de Holl. scholen door I. G., (Kam
pen, 1840).

65) J. van Wijk Rz., Lectures on the history of the Netherlands, originally
published in the Dutch language, translated by I. 0., (Arnhem,
1838).
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de deur was te krijgen, tenzij voor de zondagse gang naar de
kerk of voor het bijwonen van een vergadering van het Kamper
Nutsdepartement, waarvan hij naar het getuigenis van zijn bio
graaf "de ziel, het leven" was.
Ais Nutsman en oud-vrijmetselaar 66) was Jacobus van Wijk
vanzelfsprekend geen voorstander van leerstellig christendom.
Niettemin blijkt uit zijn uitIatingen, dat hij een zeer gelovig man
was en geen deist, Wat hij zijn leerlingen, komend uit verschil
lende godsdienstige milieus, trachtte bij te brengen, was chris
telijke naastenliefde en verdraagzaamheid. "Leerstellige begrip
pen waar deze van geenen geloofsbelijdenis zich onderscheidt,
kwamen in de school nooit over zijn lippen" 67). Hij hield zich
daarmee geheel aan de doelstelling Van de onderwijswet van
1806.
Van Wijk is zeker geen nieuwlichter geweest. Hij had er niet het
karakter voor. Hij is teveel een teder huisvader, een hartelijk op
voeder en een vlijtig kamergeleerde, Als hij verandering heeft
voorgestaan, dan kwam dit alleen tot uiting in zijn propageren
van de Nutsidealen op het gebied van het onderwijs. En dat ver
eiste niet eens zoveel krijgshaftige inzet, omdat er al gauw en
welwillend naar werd geluisterd. Geen Franse filosofen, aIleen
Jan en Martinus van Nieuwenhuyzen en dergelijke vaderlandse ge
matigden schijnen zijn leidslieden te zijn geweest. De politiek
trok hem niet; de periode van Oudewater bleef zijn zwarte tijd.
De man hield van rust, evenwel niet om geestelijk te verdorren,
maar om praktisch en vruchtbaar te werken langs wegen der ge
leidelijkheid. Juist op zijn eigen vertrouwde terrein was hij te
gen overijling, ondanks het feit, dat "vliegende schuiten, stoom
boten, spoorwegen, snelwagens, diligences, stoomwagens, stoom
werktuigen" en dergelijke aan de tijd een kenmerk van snelheid
gaven. We zijn dan inmiddels al in 1837 als Van Wijk zijn waar
schuwing tegen de "stoomzucht" bij de opvoeding richt. Men
moet, zo schreef hij, de kinderen niet te snel op peil willen heb
ben; het tempo in de gang naar de volwassenheid mag niet wor
den geforceerd. De jongelui van nu leren zoveel meer dan 50
jaar geleden en zij voelen zich veel te gauw groat. Dan ging

66) Toen hij zich in Kampen vestigde heeft hij zich niet van de Amster
damse loge "La bien-aimee" naar "Le profond silence" hier in de
stad laten overschrijven.

67) Van del"Vijver, a.w., bIz. 57.
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het vroeger anders. "Ach! mogt men eens het nadeelige hiervan
inzien, mogt men niet vergeten, dat al de onrust, die wij sedert
eenige jaren zoo vele landen van Europa zien verscheuren, door
de raddraaijers met zulke opgewonde, opgestoomde knapen is
bewerkt", zo verzuchtte hij. De Kamper pedagoog, op dat tijd
stip al ver in de vijftig, maakte zich met de conservatieven onge
rust over het woeIen van het liberalisme en nationalisme in ons
werelddeel, waaraan de studerende jeugd aan de universiteiten
met grote overgave deelnam. Met gemengde gevoelens moet hij
het optreden van de Turnvereine en de Burschenschaften in
Duitsland hebben aangezien. Ook de Julirevolutie in Parijs en de
opstand del' Belgen lagen nog vel'S in het geheugen. Van Wijk zei
liever de wijze Salomo na: "Zet de oude palen niet terugge die
Uwe vaderen gemaakt hebben" 68).

Toen inspecteur Wijnbeek in 1833 Kampen bezocht, was het
stedelijk instituut al een zeer bloeiende instelling. In totaal 130
scholieren volgden de lessen - 70 als kostdiscipelen en 60 als
dagleerlingen. Dit was de uiterste capaciteit van het instituut.
De Van Wijken hadden de Franse school van de heel' Glaser zo
goed als overbodig gemaakt. Dat was, eerlijk gezegd, ook niet zo
moeilijk. Wijnbeek noemt in zijn rapport van '33 die school zelfs
niet, hoewel de voorbijgestreefde onderwijzer in '37 nog 6 jon
gens onder zijn hoede had. Glaser is zelf tot zijn dood, twee jaar
later, in functie gebleven. Zijn vrouw deed het, gelukkig voor
hem, beter. Althans als men aIleen naar de schoolbezetting kijkt,
want de inspecteur yond het peil van haar school - het Frans
buiten beschouwing gelaten, en dat kan nog het werk van haar
echtgenoot zijn geweest - gebrekkig. Mevrouw Glaser telde
op haar banken in ieder geval 30 meisjes, maar zij ondervond dan
ook geen concurrentie in de stad.
Wanneer we nu het instituut van Jacobus en Roeland van Wijk
vergelijken met de Franse dag- en kostscholen in de twee andere
van ouds aanzienlijke steden van Overijssel dan slaat Kampen
een heel wat betel' figuur dan bij de vergelijking van de Latijnse
scholen 69). Die scholen in Zwolle en Deventer stonden zeer
goed aangeschreven bij de inspecteur. Doch de Zwolse school-

68) Spreuken 22, vers 28; zie verder Van der Vijver, blz. 58-62.
69) Reinsma,O.R.G. (1964),bIz. 83, 85 en 91.
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houder L. C. Cnopius doceerde met twee hulponderwijzers voor
50 leerlingen, van wie hij er 16 in de kost had; en zijn collega
stroomopwaarts, R. C. van Moerkerken, had 60 dagscholieren en
slechts 5 kostdiscipelen; vermoedelijk wed hij door twee a
drie onderwijzers geassisteerd. Ais we bedenken hoe de bevol
kingscijfers van de drie grote Llsselsteden zich toen verhielden
dan zien we duidelijk in welke mate de gelegenheid tot het vol
gen van goed middelbaar onderwijs voor jongens uit de ge
goede Kamper families was verbeterd. WeI schril was het con
trast tussen de kwijnende Latijnse school hier in de stad en het
welvarende instituut.
Dat Kampen er zo'n uitstekende onderwijsinstelling op na kon
houden, was v66r alles te danken aan de vele leerlingen die vol
ledig bij de Van Wijken in pension waren. Dat waren teIgen uit
de geldaristocratie in Nederland en zonen van hoge ambtenaren in
de kolonien. De kostschoolhouders konden de ouders en voog
den flinke school- en pensiongelden laten betalen. Ik schat hun
inkomen in '33, zonder aftrek van kosten, op een halve ton. De
Van Wijken konden zich derhalve in Kampen best redden. Van
daar dan ook, dat zij bij de oprichting van de "Rijn- en Hssel
stoombootmaatschappij alhier in 1838, elk voor een aandeel van
f 1.000 konden inschrijven 70). Door die ruime middelen waren
zij in staat een zestal leerkrachten in hun staf op te nemen.
Dan zal er een huisknecht-concierge geweest zijn. En mevrouw
Van Wijk zaI voor de menage van die 70 kostgangers zeker een
tweetal dienstboden en een "naai- en linnenmeid" tot haar be
schikking moeten hebben gehad. De Franse schoolhouders in
Zwolle en Deventer hadden geen financiele bron van een deftig
internaat als dat van Kampen achter de hand. Zij beschikten dan
oak niet over zoveel assistentie bij het onderwijs en zij zullen zich
oak niet zo gemakkelijk voor een uurtje op hun studeerkamer
hebben kunnen terugtrekken als Jacobus van Wijk dat kon doen.
De aantrekkingskracht van het Kamper instituut lag om te be
ginnen in het mooie en geriefelijke gebouwencomplex waarin
het was ondergebracht. Ret stond er op zo'n schilderachtig en
voornaam punt in de stad tussen de oude stoere Koornmarkts
poort en de prachtige absis van de Bovenkerk, het architectonisch

70) Kamper Courant, 19 februari 1838. Zie verder Mr. J. C. Wilhelmy
van Hasselt, "Van Hasselt's in en om Kampen", Kamper Almanak,
1968/69, blz, 139.

199



pronkstuk van de 15de-eeuwse bouwmeester Rutger van Keulen.
Wie aan de Koornmarkt kwam op zoek naar een plaats op een
kostschooI voor zijn zoon, was al half gewonnen door de aristocra
tische aanblik van het huis en zijn omgeving, en geheel als hij het
instituut van binnen te zien kreeg. Wijnbeek stond in zijn rap
port uitvoeriger dan gewoonlijk stil bij het in- en exterieur
van het "fraaye" gebouw. Er waren drie aangrenzende schoollo
kalen. Die konden met behulp van grote glazen schuifdeuren van
elkaar worden afgescheiden, "in dier voege dat men, schoon die
deuren gesloten zijn, aIle die zalen en wat daar in en om gaat, met
een oogopslag overzien kan. Dezelve zijn ruim, luchtig en van
de vereischte meubelen voorzien". De stad had er immers heel wat
geld aan ten koste gelegd, De schoolleiding had ook gezorgd voor
gelegenheid tot lichaamsoefening; achter het gebouw op de grote
speelplaats was een toestel voor gymnastische oefeningen. Van de
huishoudelijke inrichting was de inspecteur de orde en de zinde
lijkheid opgevallen.
En dan kwamen de ouders natuurlijk af op de naam van beide
hoofdonderwijzers, Zowel de vader als de zoon waren geleerd
en bijzonder ervaren in de omgang met jongens. De vader was
door zijn vele publica ties zeer bekend in Nutskringen, hij was
een autoriteit op het gebied van opvoedkunde en didactiek. Wijn
beek prees hem als een man met "een vast en open karakter,
geschikt om op het gemoed van jongelingen gunstig te werken".
Zijn zoon kon als classicus scholieren de volledige opleiding van
een Latijnse school geven. Bovendien waren zijn pupillen aan
dezelfde school in de gelegenheid lessen in Nederlands en andere
moderne talen te volgen. En Roeland was nota bene oak nog een
uitstekend wiskundedocent. De inspecteur schreef', dat het insti
tuut wat de klassieke afdeling betreft, kon wedijveren met goede
Latijnse scholen, Hij had dan ook wel een twintig leerlingen
bij Roeland aangetroffen. Als de jonge Van Wijk zich niet bij zijn
onderwijs in de oude talen tot de interne leerlingen had moeten
beperken, dan had hij de Latijnse school van Weytingh en Lau
rentius volkomen leeggezogen.
Terecht kon men in die tijd van een vreemdeling die Kampen
had aangedaan zonder dit vermaarde instituut te bezoeken, zeg
gen, dat hij in Rome was geweest zonder de paus te hebben ge-
zien 71). .

71) Zie de Kamper Courant: 30 aug. 1838, "Mengelingen".
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De stichting van een gymnasium met twee afdelingen

"Ja, hij was een vriend met woord en daden,
Waar hij ons raden, helpen mogt,

Mogt het zijn zelfbelang ook schaden,
N ooit werd Van Wijk vergeefs gezocht.
Zoo staat zijn beeld ons voor den geest,
Zoo is Van Wijk voor ons geweestl"

J. J. Fels

In de jaren '30 is de Latijnse school onverwacht snel uit haar
diep verval tot een lang vergeten hoogte opgeheven. Dat herstcl
hield verband met de dood van de uitgebluste Henricus Weytingh,
begin april 1834. Onder de tien die zich voor de vrijgekomen
post van rector aandienden, beyond zich Roeland van Wijk. Zijn
sollicitatie bood het stedelijk bestuur aanlokkelijke perspectieven.
Allereerst zou het aanzien nil het instituut van opvoeding en on
derwijs nog weer eens worden vergroot als de medekostschool
houder tevens met het rectoraat van de Latijnse school werd be
last. Vervolgens zouden de intern en van het instituut die onder
zijn leiding de klassieke talen bestudeerden, het aantal leerlingen
van de kieine stadsschool aanzienlijk versterken. En dan kon
den diezelfde intern en voortaan met het laatste schoolexamen
door de curatoren tot het academisch onderwijs worden bevor
derd en behoefden zij niet een toelatingsexamen aan de universi
teit af te leggen.
Ondanks die belangrijke voordelen werd er in de raad een be
denking tegen deze cumulatie van functies aangevoerd; enkele
leden meenden, dat het rectoraat de werkzaamheden van de
jonge Van Wijk ais hoofdonderwijzer van het instituut nadelig zou
bemvloeden. En dat zou minder gewenst zijn, want het komt mij
voor, dat de leiding aan de Koornmarkt in de praktijk voor het
grootste deel bij de zoon berustte, omdat vader genoodzaakt was
zich vaak en langdurig voor zijn publicistische arbeid af te zon
deren. De zoon, .Jioewel geen vriend van voor de pers te ar
beiden", publiceerde weliswaar ook, maar lang niet zoveel tz).

72) Hij schreef over onderwerpen als Geschenk voor knapen en jonge
lingen omtrent de geheime zonden der jeugd, VIelk beroep zal ik
kiezen'l en' Een verhandeling over de emancipatie der jeugd.

201



Hij leidde in veel mindere mate het dubbele leven van school
meester en auteur; hij ging meer in het les- en leidinggeven op.
De grote vraag was of hij zich tegelijk en naar behoren aan twee
scholen kon geven. Ik vermoed, dat Roeland meer organisato
risch en zeker meer financieel inzicht had dan zijn vader; ja, dat
zijn aspiraties juist uitgingen naar opbouw en restauratie, bij
voorkeur van een in verval geraakte instelling.
De curatoren vreesden vooral, dat de Latijnse school gevaar zou
lopen van in het instituut op te gaan, omdat de jonge Van Wijk
zijn leidinggevende werkzaamheden aan bcide scholen niet zo
gemakkelijk gescheiden zou kunnen houden. Zij vroegen zich
eveneens af waar later de man gezoeht zou moeten worden die
hem als rector en als hoofdonderwijzer zou kunnen opvolgen.
Maar aangezien Van Wijk nu eenrnaal aIle talenten en bevoegd
heden bezat die voor het rectoraat vereist waren, kon het CUTa

torium de raad niet anders adviseren dan hem op de lijst van
sollicitanten te handhaven 73). Geen ander zou als hij in staat zijn
de Latijnse school voor ondergang te behoeden. En onder leiding
van Roeland van Wijk kon het hele klassieke onderwijs van
Kampen in de oude stadsschool geconcentreerd worden.
Nu schijnt de jongste leider van her instituut buitengewoon op het
rectoraat gebrand te zijn geweest. Ben benoeming betekende voor
hem de bekroning van zijn jarenlange studie in de snipperuren
van zijn dagtaak. Hij zal er tegelijkertijd een verhoging in maat
schappelijke positie in hebben gezien, want het aanzien van een
rector moet in de kleine stedelijke gemeenschap van toen met
haar nog gering aantal academisch gevormden vrij groot zijn ge
weest. Om het tracternent hoefde hij het zozeer niet te doen,
want ongetwijfeld had hij aan het instituut een flink inkomen.
00'1< zal hij daar in het lesgeven aan zijn selecte groep van inter
nen voldoening genoeg hebben gevonden. Niettemin heeft hij zijn
benoeming als het ware voorbereid. We hebben al gezien, dat
Weytingh in '27 om zijn wiskundelessen in moeilijkheden kwam.

73) Raadsnotulen, 12 april en 29 mei 1834. Onder de sollicitanten be
yond zich ook de zoon van de overleden rector, Johannes Henricus
Arnoldus Weytingh, rector te Harlingen. Hij had hier als leerling de
Latijnse school bezocht van 1807-1812.Na zijn studie aan de univer
siteit van Leiden was hij in 1826 te Deventer gepromoveerdop een
dissertatieDisquisitio historica de Constantino Magno. Van 1824 tot
'27 was hij kostschoolhouderte Goor, daarna conrector te Harlingen
en vanaf 1830 rector aldaar.
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Onmiddellijk met de vestiging van het instituut te Kampen heeft
Roeland van Wijk, daar Kooiman om de een of andere reden
niet tot hulp bereid was geweest, Weytingh aangeboden die les
sen van hem over te nemen. De rector was maar al te blij dit
gedeelte van zijn leeropdracht aan een deskundig onderwijzer
te kunnen overdragen; die gaf immers de wiskunde ook aan de
jongens van het instituut. Volgens het rapport van Wijnbeek
van '33 heeft Van Wijk dit onderwijs aan de Latijnse school
"kosteloos" - dus zonder er salaris voor te ontvangen - ge
geven 74). Deze belangeloze dienst doet ons twintigste-eeuwers
dwaas aan. Voor die lessen had hij zich toch uit het speciale
fonds voor de zogenaamde buitengewone vakken kunnen laten
betalen! Het kan evenwel zijn, dat een vlijtig rekenende raad
uitbetaling aan hem op het tractement van Weytingh wilde kor
ten. Bij de overwogen benoeming van Kooiman was althans
sprake van een honorarium van 100 gulden. Dat was, wel te
verstaan, het advies van het departement in Den Haag geweest!
Zou men ten stadhuize niet bereid zijn gevonden dit kleine offer
voor het wiskundeonderwijs te brengen? Toch heb ik sterk de
indruk, dat de ambitieuze onderwijzer crop uit was, het curato
rium aan zich te verplichten en zich zodoende een behoorlijk vaste
plaats in de Latijnse school te laten inruimen tegen de tijd dat
het rectoraat vrijkwam.
En toen de raad ging vergaderen om de benoeming te regelen,
had Roeland van Wijk ondertussen al laten weten, dat hij bereid
was zijn betrekkingen aan het instituut op te geven. Hij kreeg zijn
aanstelling evenwel zonder de uitdrukkelijke voorwaarde waartoe
hij zich bereid had verklaard. En het ziet ernaar uit, dat hij wel
het hoofdonderwijzerschap heeft opgegeven, maar verder toch als
gewoon docent en adviseur van zijn vader aan het instituut ver
bonden bleef en dat de curatoren dat hebben goedgevonden. Zijn
tractement werd gesteld op .f 900, verhoogd met .f 375 voor de
buitengewone vakken en een vrije woning. Conrector Lauren
tius, die al niet zo jong meer was en die daarom ook niet naar het
rectoraat zal hebben meegedongen, werd bij deze gelegenheid in
zijn leeropdracht wat verlicht, met volledig behoud van zijn sala
ris - hetzelfde als het hierv66r genoemde van de nieuwe rector.
Van Wijk nam van hem de algemene geschiedenis over 75). De

74) Reinsma, O.R.G. (1965), blz, 94.
75) Rdsnot., 14 nov. 1837.
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conrector heeft het niet al te lang meer gemaakt, hij stierf in '37.
Tot zijn opvolger werd Diederik Hendrik Pieter Abbing uit
Utrecht aangesteld.
Na Van Wijks benoeming heeft het stedelijk bestuur eerst het ver
vallen rectorshuis en de schoollokalen geheel laten vernieuwen.
Ook ditmaal evenals bij de vestiging van het instituut- Van Wijk
in Kampen hebben de heren van de raad flink uit de schatkist
geput, Zij zullen hun gewoonlijke zuinigheid hebben overwonnen,
omdat met grote zekerheid was te verwachten, dat de zo lang ver
vallen school tot bloei zou komen. Voor de tweede maal in een
kort aantal jaren maakten zij zich het oude spreekwoord tot de
vies: de kost gaat voor de baat uit. Want wanneer de stad over
uitstekende onderwijsinstellingen beschikte, zou zij wegens deze
gunstige omstandigheid ongetwijfeld bemiddelde mensen aan
trekken. De pijl van de stedelijke politick werd telkens weer op
dit doel gericht, En dat lag ook wel voor de hand, want Kampen
beyond zich na 1825 economisch in opgaande lijn. Het scheep
vaartverkeer op de rivieren en op zee herleefde en Kampen begon
als marktplaats langzamerhand meer betekenis te krijgen.
In de ruime ambtswoning kon nu het gezin van de nieuwe rector
met ongeveer 17 "kostkinderen" van het instituut zijn intrek ne
men. Onder die jongens beyond zich de 16-jarige Johannes van
Vloten, die later bekend is geworden als hoogleraar in de Ne
derlandse geschiedenis en letterkunde aan het atheneum te De
venter 76). Van Wijk liet het al lang niet meer bijgehouden "al
bum discipulorum" van zijn voorganger in de kast staan en be
gon met een nieuw 77). We zullen hierin een symbolische daad
van een man met grote plannen moeten zien. Vooral in sarnen-

7(1) Hij was de zoon van de Kamper predikant Willem van Vloten en
Martha Spree. Johannes bezocht de lagere school van meester Kooi
man. Na de dood van zijn vader volgde hij het onderwijs aan het
stedelijk instituut in de jaren 1829 tot 1835. Zijn klassieke opleiding
kreeg hij van Roeland van Wijk. Eigenlijk had hij als Kamper jongen
de Latijnse school moeten bezoeken. Bovendien: zijn vader was zelfs
curator geweest. Ik vermoed daarorn, dat zijn voogden - de Kamper
steenfabrikant Johannes Spree en de Amsterdarnse bankier Abraham
van Vloten - in overleg met de moeder hun neef, die blijkbaar bij
de opvoeding flink moest worden aangepakt, als intern leer ling op het
instituut ter opleiding van de Van Wijken hebben toevertrouwd. Zie
Mea Mees-Verwey, De betekenis van Joh. van Vloten (diss. Leiden,
1928), bIz. 17-36.

77) Dit is tot 1910 in gebruik gebleven.
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werking met "den nog jongen, doch bekwamen Abbing", met wie
hij goed bevriend raakte, wist hij de Latijnse school op een be
hoorlijk niveau te brengen. "Onder die beiden is het onderwijs tot
eenen grooten trap van volkomenheid gebragt", verklaarde Wijn
beek in '41 78).
Het aantal leerlingen dat tijdens Weytingh tot zeven was afge
zakt, klom op tot 34 in 1836. Van de 68 Latijnse scholen die
Nederland in dat jaar rijk was, bleef Kampen alleen achter op
Amsterdam (103 leerlingen), Uden (88), Den Haag (52), Rotter
dam (45), Leiden (40) en Groningen (40). De Latijnse scholen
hadden een gemiddelde bezetting van 20 leerlingen. Van deze
scholen telden er 23 geregeld 10 of minder jongens. De plaats die
de school te Kampen onder haar Overijsselse zusters innam, had
zich in een drietal jaren totaal gewijzigd. Nu stand ze boven
aan en werd gevolgd door Zwolle (33), Deventer (1.6), Oldenzaal
(13), Ootmarsum (11), Almelo (8) en Enschede (3) 79). Eigenlijk
had het stadsbestuur ten tijde van Roeland van Wijk het prae
ceptoraat weer kunnen invoeren, want hoe geheel anders was de
situatie aan de Buiten-Nieuwstraat vergeleken bij 1816. De
stad had genoeg middelen om een derde leerkracht te bekosti
gen. Dit gebeurde echter niet. Met de verbouwing van de school
en de ambtswoning van de rector was blijkbaar al meer dan ge
noeg gedaan. En indien de curatoren op benoeming hadden
aangedrongen, dan had het stedelijk bestuur ter verontschuldiging
op de toestand op vele andere Latijnse scholen kunnen wijzen.
Immers aan 46 scholen was slechts een classicus-rector, meestal
alleen door een onderwijzer voor de wiskunde bijgestaan, met
het lesgeven belast. Dan was Kampen met zijn twee docenten er
vergelijkenderwijs gesproken nog niet het minst aan toe 80).
Roeland van Wijk heeft niet lang de Latijnse school mogen lei
den. Hij overleed op 27 november '38, nag maar 37 jaar oud.
De oorzaak van zijn vroege dood is zijn al te grate ijver geweest.
De man had roofbouw op zijn eigen lichamelijke en geestelijke
krachten gep1eegd. Door zijn enorme werklust gedreven telde hij
de lessen die hij op zich nam, niet; hij bleef ook na zijn benoe-

78) ReinsmaO.R.G., (1965),bIz. 69.
79) Almelo en Enschede hadden Latijnse scholen met twee afdelingen.

De hier gegeven getaIIen hebben betrekking op de eerste afdelingen,
waarin de klassieketalen werden gegeven.Zie hierna, bIz. 214.

80) Vgl, Fortgens, a.w., bIz. 224; Kuiper, t.a.p., blz, 65.
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ming tot rector zijn vader steunen en hij gaf de wiskunde aan het
instituut niet op. Hij schreef artikelen, was voorzitter van het
Kamper Nutsdepartement en toonde zich steeds bereid lezingen
op de Nutsavonden te houden. Dan was hij werkend lid van een
muziekgezelschap en verder had hij met een drietal vrienden
een soort lees- en discussieclubje, dat eens in de maand samen
kwam om zich in geschiedenis en litteratuurte verdiepen. Vroe
ger op het instituut te Hattem en te Kampen hadden buiten de
lessen de vele internen steeds zijn aandacht gevraagd. Ook als
rector kwam hij eigenlijk niet ami een normaal huiselijk leven
toe. Altijd maar die 15 of nog meer jongens extra in huis. Daar
mee rustte ook op zijn vrouw, Petronella Aaltje van Wijk - zij
was Roelands volle nicht - een zware taak en grote verant
woordelijkheid. En dit echtpaar had het zich daarbij nog tot
een plicht gerekend, een verweesd familielid als hun eigen zoon
samen met hun acht eigen kinderen op te voeden. Een meer
maakt dan toch geen verschil uit! De dood van de rector werd in
Kampen als een heel groot verlies gevoeld. Zijn vrienden en oud
leerlingen herdachten hem in proza en poezie; vooral in het laat
ste, want het schrijven van gelegenheidsgedichten was toen een
intellectuele tijdpassering van mensen met een klassieke op
leiding. Alle redevoeringen en elegien zijn door zijn verwante
pleegzoon, Roeland. van Wijk Anthszn. verzameld en uitgege
yen 81). Na de dood van de energieke rector zakte het aantalleer
lingen aan de Latijnse school weldra tot de helft terug,

Ondertussen had zich ook aan het instituut een kentering aan
gekondigd. Bij de oprichting had het een accommodatie voor
120 leerlingen gekregen. Dat waren deels kostleerlingen, deels
"gaande" of "dag-Ieerlingen. Na de uittocht van Roeland van
Wijk met zijn pupillen in '34 was er ruimte voor nieuwe internen
vrijgekomen, Men moet erop hebben gespeculeerd het aantal
kostleerlingen snel weer te kunnen aanvullen. Maar die bereke
ning kwam anders uit. Want de aanmelding van veel inbren
gende kostleerlingen bleef uit en er kwam een zeer grote toeloop

81) G. H. Hein, P. H. Galle, D. H. P. Abbing,L T. Biizer,A. L Les
turgeon en W. S. de Rooy: Bijdrage fer vereering der nagedachtenis
van Roeland van Wllk, Jacobus ZOOft in leven Phil. Theoret. Mag.
Lift. Hum. Doctor en Rector der Latijnsche Scholen te Kampen.
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van wemig winstopleverende dagleerlingen. In '36 waren er
van de laatsten bijna honderd.
De oorzaak van die niet gewenste toename lag volgens Jacobus
van Wijk in het te geringe bedrag van het schoolgeld, te weten
30 gulden in het jaar, .Jietgeen gewis niet in verhouding staat met
de zoo verschillende vakken in welke onderwijs wordt gege
yen en waartoe bij zulk een aantal verschillende kundige en be
kwame secondanten vereischt worden". Door het lage school
geld werden vele ouders verlokt hun kinderen, "wier maatschap
pelijke bestemming diergelijke meer beschaafde opvoeding niet
schijnt te vorderen, mogelijk uit verkeerd geplaatste eigenliefde
daarvan gebruik te doen maken". Van Wijk prefereerde duide
lijk jonge heren boven jongelui. Groot nadeel ondervond de
kostschoolhouder van de steeds ongunstiger wordende verhou
ding tussen interne en externe leerlingen. Dat kwam voorna
melijk ook hierdoor dat vele leerlingen van buiten de stad door
hun ouders niet bij hem, maar bij particuliere Kampenaren in de
kost werden gedaan. Het zal, naar het schijnt, gemakkelijk zijn
geweest in deze stad goede en minder prijzige adressen te vinden.
Ten slotte bleven aIleen de zeer kapitaalkrachtige ouders hun
zoons voor dag en nacht bij de Van Wijks uitbesteden. Het leek
onvermijdelijk, dat de school door haar eigen structuur in verval
zou geraken. Van Wijk moest immers in hoofdzaak met zijn
verdiensten op de kostgelden de onkosten bestrijden en bekwame
ondermeesters benoemen. Kwam er minder binnen, dan be
tekende dat minder goede leraren, minder goed onderwijs en
weer minder werfkracht. In een verzoekschrift aan de raad ver
wees hij naar artikel 13 van de instructie, hem en zijn zoon in
'2g van stadswege verstrekt. Daarin stond dat kinderen van
ouders die in Kampen woonden, toegang tot het instituut kon
den krijgen. Van Wijk las hier achteraf in, dat de stedelijke re
gering daarmee kennelijk had beoogd, mensen voor wie de
kostschool te duur was, metterwoon naar Kampen te lokken om
op die manier de bevolking te doen groeien. Deze toeleg zou nu
mislukken doordat steeds meer leerlingen van elders, hier in
Kampen buiten het instituut ondergebracht, de school als dag
leerlingen gingen bezoeken.
Het was er Van Wijk om te doen samen met zijn eigen inko
men het bestaan en het peil van het instituut zeker te stellen.
Daarom verzocht hij zijn instructie zodanig te veranderen, dat

207



de schoolbevolking maximaal op 120 leerlingen zou worden ge
steld, Bij die grootte kon iedere scholier een behoorlijke plaats in
een van de drie klaslokalen krijgen. Van het genoemde getal zou
den er 60 interne leerlingen moeten zijn en even zo veel "gaan
de" leerlingen, die nog weer gedeeltelijk aan het instituut in
de halve kost konden worden genomen. Van Wijk stelde zich
voor, een lijst van jongens die als leerlingen werden aangegeven,
bij te houden, dan kon hij ze, voor zover er plaats was, naar
volgorde opnemen. Verder vroeg de kostschoolhouder toestem
ming het schoolgeld van 30 op 50 gulden te brengen. De raad
stemde geheel met de wensen van Van Wijk in en legde hem nu
de nadrukkelijke verplichting op, aIleen dagleerlingen van wie de
ouders in Kampen woonden, toe te laten 82).
Toch heeft deze maatregel niet mogen baten. Het aantal kost
leerlingen bleef afnemen en die teruggang nam binnen enkele
jaren een sehrikbarende afmeting aan: in '42 waren er nog maar
vijf. Daardoor werd Van Wijk wel genoodzaakt zijn staf van on
dermeesters in vijf jaar tot een derde terug te brengen 83). Na de
verhoging van het sehoolgeld daalde het totaal der dagleerlin
gen in jaren '36 tot en met '38 van bijna 100 tot de helft, om
daama weer iets te stijgen zoals in het volgende overzicht te zien
is.

1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846
.....ostleerlingen 35 34 30 20 11 5 3 o ..
Kostleerlingen in 15 13
het rectorshuis
Leerlingen in de '? '? 3 3 2 3 3
halve kost
Dagleerlingen '? ? 48 49 52 56 65 65 59 45
TotaaI 125 95 81 72 65 64 71 7I 63 48
Ondermeesters 6 6 5 3 3 2 2 2 2 1

Voor deze aehteruitgang zijn nog twee oorzaken aan te voe
reno Daar was in de eerste plaats het sehadelijke en niet voor
de volle honderd procent juiste gerueht, dat Jacobus van Wijk,
teveel geeoncentreerd op zijn wetenschaopelijke arbeid, zieh maar

82) Rdsnot., 26 juli 1836.
83) In '37 waren aan het instituut verbondcn: Joh. Olivier Jz., A. Vierssen,

W. Schut, A. P. Fortanier, G. M. Cox, R. van de Weerd. In '39: D.
D. van Kluiver, A. P. Fortanier, R. van de Weerd, 1. de Wilde en 1.
Stroband. In '45: M. 1. Masthoff en J. Kunst.



weimg aan het instituut en de scholieren gelegen liet liggen.
Daarnaast moet de vroege dood van Roeland worden genoemd,
De zoon was een even bekwaam docent en pedagoog als zijn va
der en door zijn jongere leeftijd vitaler en spontaner, wat de
jeugd natuurlijk aantrok. Door zijn onderwijs in de klassieke ta
len en de wiskunde in de hogere klassen had hij zijn aandeel in
de uitstekende reputatie van de school bijgedragen. Nu had hij
weI in '34 de functie van hoofdonderwijzer voor het rectoraat
geruild, maar zijn kostleerlingen werden nog altijd geacht tot het
instituut te behoren en nieuwe huisgenoten kreeg hij natuurlijk
via zijn vader. Met zijn dood verviel de mogelijkheid van een
klassieke opleiding aan het instituut. Roeland was onvervangbaar,
Weliswaar liep tijdens zijn leven het totaal aantal internen ge
durende de jaren '33 tot '38 al terug van 70 tot 47, maar na zijn
dood zette het verval hi een versneld tempo in. Misschien had
zelfs Roeland de achteruitgang niet kunnen keren, maar met zijn
beter zakelijk inzicht had hij vanuit de Nieuwstraat zijn vader
waardevolle adviezen kunnen geven waardoor het verval wellicht
binnen redelijke grenzen zou zijn gebleven,
De vader was na het noodlottige jaar '38 zijn veerkracht kwijt.
Hij was toen 57 jaar. Weldra moest hij ook nog Olivier missen.
Die was op het instituut gekomen in het jaar dat Roeland rector
werd, De samenwerking met Olivier zal Jacobus van Wijk zeer
zeker aangenaam geweest zijn; beide mannen hadden een gelijk
gerichte belangstelling en een even grote publicatiedrift. De
voormalige ambtenaar uit Indie zal met zijn grote, veelzijdige
kennis en zijn levenservaring een goed onderwijzer zijn geweest.
Maar wat voor een unieke figuur hij ook aan het instituut mocht
zijn, hij kon toch niet de taak van de weggevallen Roeland over
nemen, Daarvoor was hij teveel aan zijn studeervertrek gebon
den en daarvoor was hij ook te nonchalant met geld. Jacobus
van Wijk had juist een zeer zakelijk medebestuurder nodig.
Bovendien bestond er voor Olivier geen groter wens dan met
zijn gezin naar Indie terug te keren, In '39 werd eindelijk door
de Kroon welwillend op zijn vele verzoekschriften beschikt. Te
voren was in Kampen eerst nauwkeurig navraag naar zijn han
del en wandel gedaan. Burgemeester en wethouders konden
een gunstig rapport uitbrengen, En voordat Van Wijks supple s,

mentdelen op zijn geografisch woordenboek alle voltooid waren,
verliet Olivier Nederland om aan zijn tweede Indische carriere
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te beginnen 84). Toch heeft zijn vertrek nog een onplezierige
nasleep gehad. Daar hij de dure overtocht naar Indie voor zich
en zijn gezin zelf moest betalen, heeft hij zich hier in de stad
op het laatst nog in schulden gestoken. Kamper winkeliers en
oak uitgever Karel van Hulst hebben hem tot in Indie toe
enkele jaren lang met hun rekeningen achtervolgd tot alles was
vereffend.
Jacobus van Wijk kreeg het niet gemakkelijk met zijn kwijnende
school. De man moest steunen op vreemden en miste pijnlijk de
enorme hulp van zijn aanbeden zoon 85). Tot zijn geluk heeft hij
ten slotte nog een toegewijd medewerker gevonden in de onder
wijzer M. J. Masthoff.

Na 1838 zakte de Latijnse school weer af tot de toestand in de
nadagen van Weytingh. WeI hadden zich na Roeland van Wijks
overlijden liefst nog 23 sollicitanten aangediend. Dit behoeft ons
niet te verwonderen; de uiterst bekwame rector had de school
landelijk bekeken tot een aanzienlijke grootte opgewerkt; en dan
was Kampen toch ook een stad met een zekere welvaart, waar
men zich best wilde vestigen. Van al die gegadigden kreeg de
vroegere medewerker en vriend van Van Wijk, dr. Abbing, de
benoeming. In zijn plaats kwam Dirk Jan van Stegeren uit Zwolle
als conrector. Dit tweetal slaagde er aanvankelijk nog in het peil
van het onderwijs te handhaven. In zijn verslag van '41 laat in
specteur Wijnbeek zich gunstig uit over het hier aangetroffen on
derwijs. Van de nieuwe conrector had hij een hoge dunk. Welis
waar had de inspecteur hem, daar hij toevallig afwezig was, tot
zijn spijt niet ontmoet. Maar bij eigen onderzoek was hem ge
bleken, dar diens leerlingen grondig waren onderwezen en "ge
past voorbereid op de rectorschool". Van Stegeren gaf evenals
voorheen Roeland van Wijk de wiskundelessen. Die beantwoord
den geheel aan de voor het hele land gestelde normen. Al met
al een gunstig beeld, doch overschaduwd door het feit dat de

84) Olivier werd eerst kostschoolhouder te Batavia, vervolgens hoofd
onderwijzer bij een gouvernements Iagere school te Weltevreden en
in '49 directeur van de Iandsdrukkerij.Hij overleed te Batavia op 26
december 1858.De gegevensover Olivier voor zover die niet te vin
den zijn in het Biogr. woordenboek der Nederlanden en het Nieuw
Nederlandsch biogr. woordenboek, zijn mij verstrekt door de heer R.
Nieuwenhuys van het Koninklijk instituut voor land-, taal- en vol
kenkunde te Leiden.

85) Reinsma, O.R.G., (1965), bIz. 62
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schoolbevolking tot de helft was teruggelopen 86). Het instituut
leverde Abbing geen nieuwe kostleerlingen meer. Al een jaar
na Roeland van Wijks dood was er geen kostdiscipel meer in
het rectorshuis over. En dit terwijl er aan het instituut zelf ook
geen docent voor oude talen was aangesteld.
Het beeld dat de inspecteur van de Kamper school geeft, steekt
op het eerste gezicht vreemd af tegen de inhoud van een brief die
de rector en de conrector een jaar tevoren aan het college van
curatoren hadden gericht. In dat schrijven verzoeken beiden om de
wederinvoering van het minerval. Blijkbaar was het schoolgeld
nog in de tijd van Weytingh of misschien wel van diens opvolger
afgeschaft om meer jongens op de school te krijgen. Hoe dan
ook, dit blijft buiten ons gezichtsveld. Maar waarom wilden beide
docenten het schoolgeld terug? "De tegenwoordige vrijdom toch
van het minerval veroorzaakt een schromelijk misbruik, hetwelk
niet dan nadeelig voor het gansche gymnasium 87) kan werken.
Immers vele ouders ontzien zich niet, ons ronduit te verklaren
en met de daad te toonen, dat zij ons gymnasium beschouwen
als eene plaats waar men zijne kinderen volstrekt planneloos
henen zendt, aIleen met het doel am hen voor dien tijd uit het
huis kwijt te zijn en ten minste eenige bezigheid te verschaffen.
Jonge lieden met wie men niet weet, wat te beginnen worden er
als in eene publieke weide voor korten tijd ingejaagd, terwijl
die jongens zelve dit zeer goed weten en dUB bIoot machinaal en
gedwongen de school bezoeken. De korte tijd dien wij hier aan
het gymnasium geplaatst zijn, heeft dit misbruik reeds met ver
scheiden voorbeelden gestaafd. Zoo bestond de hoogste klasse
der conrectorsschool op welke zulks natuurlijk het meest plaats
heeft, in den aanvang van het vorig half jaar uit vier jonge lie
den van welke er bij het einde van hetzelve nag slechts een over
was: de overigen bleven weg, zonder dat wij het bijna gewaar wer
den, en eerst door anderen moesten vernemen, dat zij nu in
eene betrekking waren geraakt in welke hun het weinig geleerde
Grieksch en Latijn hoegenaamd niet te pas kwam. Een ander,
van wiens ongeschiktheid wij de ouders volkomen hebben laten
overtuigen, veroorzaakt ons sedert twee jaren onvruchtbare
moeite door zijn onvatbaarheid en volslagen gebrek aan vroegere

86) Reinsma, O.R.G., (1965), biz. 98, 99.
87) Sinds 1800 begon de soortnaam gymnasium voor de Latijnse school

in gebruik te komen.

211



opleiding; en tach blijft hij niettegenstaande onze klagten, omdat
de ouders onbewimpeld verklaren: "Het kost ons geen geld; wij
willen het nag eens aanzien!" Zoo bezocht gedurende het vorig
jaar een jongeling van 17 jaren, provisionee1 de conrectorsschool,
omdat hij niet zoo dadelijk in eene affaire konde geplaatst worden:
kwam op de klasse, zooals dit in den aard der zaak ligt, met kna
pen van 12 a 13 jaren, en won hun zeer gemakkelijk de prij
zen af etc". De rector en de conrector pasten ervoor zich met
dergeIijke Ieerlingen te moeten bezig houden. Het was tach im
mers hun enige taak jongens voor de universiteit op te Ieiden.
En de ouders die hun zoons werkelijk wilden laten studeren,
zouden zeker weI het minerval willen betalen 88). Het ziet ernaar
uit, dat Abbing en Verstegen hun zin hebben gekregen en dat
zij de zaken op school snel weer op orde hadden, anders had
de scherpziende Wijnbeek nauwelijks een jaar later niet zo'n goede
indruk gekregen.
Maar in welke troosteloze situatie vond de inspecteur de rector
vijf jaar later terug. De man stond alleen, en nog maar v66r ze
ven leerlingen. Van Stegeren had de ondergaande school ver
Iaten voor een benoeming tot conrector aan het gymnasium te
Arnhem. Gezien die schamele zeven leerlingen had men op het
stadhuis besloten de post van conrector voorlopig maar vacant
te laten 89). Het niet doorzetten van de opleving der school moet
het stadsbestuur zeer hebben te1eurgesteld. Maar met dit al zag
Abbing zich voor een bijna onmogelijke taak geplaatst. WeI kon
hij zich troosten met de gedachte, dat vele van zijn collega's in
het land er net zo overbelast voorstonden. Om het onderwijs in de
klassieke talen nog enigermate volledig te geven had hij, toen
de curatoren op aanpassing van het lesrooster aandrongen, van
de vier daarvoor dagelijks bestemde lesuren er een moeten laten
vallen. Geschiedenis en aardrijkskunde bleef hij als vroeger ge
ven. De mythologie nam hij erbij. Met de wiskunde ging dit even
wel minder gemakkelijk en het was zaak, dat die lessen apart
voor min- en meergevorderden werden voortgezet.
Voor dit vak zou Abbing naar een hulpkracht moeten uitzien 90).
Zo trof Wijnbeek hem in '46 aan, geassisteerd door een onderwij-

88) Cor. Cur., 19 aug. 1840.
89) Rdsnot., 29 september 1843.
90) Rdsnot., 27 okt. 1843.
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zer voor enige uren wiskunde. Die hulp bleek niet competent. De
inspecteur moest de man er zelfs op wijzen, "dat de strekking
van zijn onderwijs behoort te zijn wetenschappelijke vorming,
terwijl de zijne meer werktuigelijk was" 91).
Langzamerhand werd het wel tijd, dat men ook te Kampen eens
tot het inzicht kwam, dat het onderwijs aan de Latijnse school
volkomen verouderd was en dat er hervorming diende te komen
naar de eisen van de tijd. Juist toen was in Nederland meer
en meer het streven opgekomen om niet aIleen goed voortgezet
onderwijs in te richten voor jongens die zich "voor den geleerden
stand" voorbereidden, maar ook voor hen die aIleen "een be
schaafde opvoeding" wensten, en weI op een hager peil dan de
Franse school in doorsnee haalde. Naar dit principe was de
Latijnse school in Den Haag al in 1838 tot een gymnasium met
twee afdelingen omgebouwd. Naast het onderwijs in Grieks en
Latijn kwam aan die school ook dar in Nederlands, Frans, Duits
en Engels; verder stonden er vakken als natuurkunde, scheikun
de, natuurlijke historie, staatshuishoudkunde, kosmografie, boek
houden en werktuigkunde op het rooster. In de eerste afdeling
kregen de leerlingen een vijfjarige klassieke opleiding met mo
derne talen en wiskunde, in de tweede een vierjarige opleiding
in de moderne talen en alle vakken die erna genoemd werden.
Dit gymnasium had dus meer weg van een lyceum uit de 20ste
eeuw dan van een hedendaags gymnasium, vooral omdat we in die
tweede afdeling duidelijk het overgangsstadium van de oude
Franse school naar de toekomstige h.b.s. van Thorbecke her
kennen, Naar dit Haagse voorbeeld verdwenen geleidelijk de
verouderde Latijnse scholen. Tijdens de cursus '40-'41 kwamen
er van dergelijke gymnasia te Assen, Delft, Haarlem, Harderwijk,
Leiden en Zutfen.
Toch zijn aan dit Haagse initiatief enkele kleinere, zuiver plaat
selijke hervormingen voorafgegaan. Reeds voor 1820 was al aan
de Latijnse school van Haarlem een "instituut voor fraaye let
teren" verbonden. In Utrecht werd apart les gegeven in Neder
lands, Frans, en Duits. En in Twente was men niet achtergeble
ven. Almelo en Enschede beschikten in '33 al over Latijnse scho
len met twee afdelingen, Daar werden in de eerste afdeling de
oude en de moderne talen met wiskunde onderwezen, in de

91) Reinsma, O.R.G., (1965), blz, 102, 103.
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tweede afdeling de moderne talen met wiskunde. Deze plaatsen
hadden duidelijk waarneembaar uit bittere noodzaak gehandeld,
anders had men zowel voor de Latijnse als voor de Franse
school noch over voldoende leerlingen noch over genoeg do
centen beschikt. Zo telden de eerste afdelingen te Almelo en
Enschede in '36 respectievelijk acht en drie leerlingen, terwijl in
specteur Wijnbeek in '33 als totaa1cijfers voor beide scholen 33
en 16 opgaf. De rector van Ootmarsum was ongeveer op de
zelfde wijze als zijn collega's in de beide andere Twentse steden
actief 92). Het komt mij voor, dat op deze ontwikkeling het
voorbeeld van de dure kostscholen met hun verschillende af
delingen, zoals we die op het stedelijk instituut van Kampen
hebben leren kennen, krachtig heeft ingewerkt. Het is weI frap
pant dat de Almelose rector tevoren leraar oude talen is geweest
op het bekende instituut "Noorthey" van dr. J. de Raadt, geves
tigd te Voorschoten, waar later de oudste zoon van koning Willem
III zijn opleiding kreeg. Het zou best eens kunnen zijn, dat die
rector Muller in Twente de schoolinrichting met twee afdelingen
heeft geintroduceerd.
Dit hervormingsstreven in het land hebben de curatoren en de
rector van Kampen natuurlijk ook waargenomen. In '43 ver
liet zelfs de conrector de stad voor zo'n nieuw gymnasium in
Arnhem. Toch bespeuren we er weinig van, dat zij ook door een
drang naar hervorming werden aangegrepen. Het concept dat zij
in '44 voor een nieuw schoolreglement opstelden, bracht hele
maal nog geen verandering in de trant van het Haagse voorbeeld.
De oude toestand bleef volkomen gehandhaafd. WeI werd bij die
gelegenheid duidelijk voorgeschreven, dat de wiskunde driemaal
in de week zou worden gegeven in plaats van twee uur voordien.
De enige werkelijke, maar weinig betekenende wijziging was,
dat er naast de kerst, en de grate vakantie nog een paasvakantie
van veertien dagen zou komen.
Officieel over hervorming spreken deed men in Kampen niet eer
der dan in '46. Een jaar tevoren was namelijk voor de lcerlingen
uit de hoogste klassen van de Latijnse scholen en de gymnasia
een toelatingsexamen voor de universiteiten ingevoerd. Voortaan
hadden dus de getuigschriften, door de curatoren bij de laatste
promotie uitgereikt, voor het hoger onderwijs geen waarde meer.

92) Reinsma, O.R.C., (1965), bIz. 92 tim 95.
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Dat examen werd afgenomen in de maand augustus door een
staatscommissie van zeven leden. Bij het eerste examen bleek al
meteen, dat heel wat kandidaten, vooral van kleine scholen, over
onvoldoende kennis beschikten. Zorgwekkend groot was het
aantal gezakten. Ook de leerlingen uit Kampen zullen wel niet
zonder kleerscheuren door de beproeving zijn heengekomen. Nu
hadden de universiteiten allang over de onvoldoende kennis der
afgeleverde scholieren geklaagd. Het schijnt de bedoeling van de
regering te zijn geweest eens duidelijk aan het licht te doen ko
men, hoezeer vele scholen tekortschoten. De gemeentebesturen
moesten worden opgeschrikt, dan zouden ze eerst de nodige maat
regelen nemen die al veel en veel eerder hadden moeten worden
genomen. De verbetering van het onderwijs diende te worden
gezocht in de uitbreiding van het lerarencorps, in betere salari
ering en in het stichten van nieuwe gymnasia 93). Het ministerie
schreef voor, dat naast het onderwijs in Latijn en Grieks niet al
leen lessen in antiquiteiten maar ook in klassieke letterkunde
moesten worden gegeven. Speciaal werd aanbevolen de leerlingen
met het DOg op het acadernisch onderwijs te oefenen in het zich
gemakkelijk uiten in zuiver Latijn. Voor geschiedenis zou meer
worden geeist, Verder dienden de leerlingen goed te worden
ingewijd in de grammatica en de stijl van de moedertaal. De
eisen VODrwiskunde waren nog dezelfde als die welke stonden
beschreven in het K. B. van 9 september 182694).
Voor rector Abbing betekende de invoering van dit staatsexamen
net te veel. Bovendien zat hij tot overmaat van ramp zonder
hulp, voor de wiskunde en kon hij geen geschikte onderwijzer bij
het lager onderwijs in de stad vinden. Het werd dus hoog tijd,
de raad aan te sporen bij deze stand van zaken iets te onderne
men. De curatoren brachten in een brief naar voren, dat het
onderwijs aan de Latijnse SChDOlbezien in het licht van de
laatste regeringsvoorschriften beslist onvoldoende was 95). Er zou
vee! meer tijd en zorg aan de verschillende vakken moeten worden

93) Het staatsexamen werd berucht. Blijkens een bericht in de Kamper
Courant van 26 aug. 1847 waren in de voorgaande weken 28 % van de
opgekomen kandidaten afgewezen. "L.l. maandag zijn er van de 12
nog 4 gedropen. Sornmiger domheid gaat het begrip te boven; maar
ook andere afgewezenen heeft het ontbroken aan goed onderwijs".
Zie verder Fortgens, a.w., bIz. 216 e.v.

94) Cor. Cur., afschrift missive cornmissaris-generaal van O. K. en W.
95) Rdsnot., 10 mrt. 1846.
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besteed dan waartoe de rector in alle eenzaamheid in staat was.
Dertig jaar terug was de school nag bemand geweest met drie
docenten. Eerst was de praeceptor weggevallen en na het ver
trek van Van Stegeren bleef het conrectoraat ook nog vacant. De
curatoren waren ertegen geweest, dat er geen opvolger voor de
laatste conrector was gekomen. Toch hadden zij toegegeven in
de hoop, dat de vacature slechts voor korte tijd zou zijn en mis
schien zelfs tot de noodzakelijke hervorming van de gedu
peerde school in een gymnasium mocht leiden. De raad had aan
de brandende kwestie tot dan toe geen aandacht geschonken: nog
een docent erbij, dat kostte maar geld! Uit spaarzaamheid was
tijdens het rectoraat van Roeland van Wijk de belofte van 1817
oak niet ingelost; toen toch was de schoolbevolking groat genoeg
geweest am weer een praeceptor aan te stellen. In '46 moesten
de curatoren dan op de slechte landelijke resultaten bij het staats
examen wijzen: een groot aantal leerlingen was afgewezen, "niet
tegenstaande men zelfs had verrneend bij dit eerste onderzoek
eene ruime mate van toegevendheid te moeten gebruiken, welke
bij de volgende jaarlijkse examina niet meer kon worden aange
wend". En dan waren er de brieven van het ministerie en de
gouverneur; daarin werd erop aangedrongen de tekortkomingen
bij het onderwijs weg te werken. De heren stelden twee mogelijk
heden tot hervorming voor. De eerste was het inrichten van een
gymnasium naar het voorbeeld van Den Haag en andere ste
den - hierbij vermeldden zij echter nog niet, dat zij het in
eigen kring het meest wenselijk had den geoordeeld daarvoor de
Latijnse school met het instituut aan de Koornrnarkt te vereni
gen 96). Bij de tweede mogelijkheid wilden zij de Latijnse school
intact laten, maar dan twee of drie docenten naast de rector
doen aanstellen. Zelf gaven zij de voorkeur aan de eerste oplos
sing.
Enkele maanden hield de raad dit schrijven in advies. Maar het
stedelijk bestuur moest zich in augustus wel op de noodzakelijke
hervorming gaan beraden, Tijdens de grote vakantie diende de
65-jarige Jacobus van Wijk een verzoek in am eervol ontslag
als hoofd van het stedelijk instituut met behoud van zijn jaar
salaris (f 900) als pensioen. De raad willigde Van Wijks aan
vrage in, terwijl dit college erbij in overweging nam, "dat ge-

96) Not. CUL, 4 febr. 1846.
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noemde requestrant gedurende een tijdvak van bijna twintig ja
ren zich aan de opvoeding en het onderwijs der jeugd te dezer
stede he eft gewijd en wat zijn Eds. karacter en gedrag aangaat,
nimmer eenige reden tot aanmerking of berisping heeft gegeven,
terwijl bovendien het onderhavig verzoek niet aan verflaauwden
lust tot werkzaamheid, maar uitsluitend verminderde gezond
heid en een zwakkelijk ligchaamsgestel meet worden toegeschre
ven" 97). Met het wegvallen van deze eminente kostschoolhoudcr
tegen juli '47 kwam vanzelf het voortbestaan van het instituut
aan de orde. Deze kost- en dagschool was altijd het troetelkind
van het stadsbestuur geweest. Zij had enkele jaren van grote
bloei gekend. De stad had er lang niet zoveel omkijken naar ge
had als naar de Latijnse school; het instituut bedroop zich zelf,
op het salaris van de kostschoolhouder en het onderhoud van
het gebouw na. En a1 was het dan nu nog maar minder dan de
helft van wat het eens was gewcest, aan deze school stond het
onderwijs bij voortduring op een behoorlijk niveau. Met de pen
sionering van Van Wijk deed zich een prachtige gelegenheid voor
deze instelling aan de Latijnse school te koppelen. Dan zou Kam
pen ook zo'n nieuw gymnasium met twee afdelingen rijk wor
den. En van deze scholengemeenschap -- om dat moderne woord
eens te gebruiken - zou, indien zij in het uitstekend inge
richte instituut aan de Koornmarkt werd ondergebracht en in
dien zij van een universitair gevorrnd corps van vakleraren werd
voorzien, iets goeds zijn te maken,
Het curatorium greep deze nieuw geschapen situatie gretig aan.
Het kon erop wijzen, dat de moderne gymnasia niet aIleen in ons
land, maar vooral ook in de naburige staten gunstige resultaten
hadden. 't Liefst zag het college een samenkoppeling van de
Latijnse school met het stedelijk instituut van opvoeding en on
derwijs tot een gymnasium van de nieuwe stijl. Zo'n combinatic
zou grote voordelen bieden, ook voor het instituut. Want de
Franse dag- en kostscholen voldeden lang niet meer aan de be
hoefte van de tijd. De plaatselijke schoolcommissie getuigde .toen
zelfs, dat de leerlingen van deze instellingen moeilijk die ont
wikkeling konden krijgen, "die tcgenwoordig vaal' schier iedere
maatschappelijke betrekking vereischt en van ieder beschaafd
mens gevorderd wordt". Vandaar dat de leerlingen het tekort aan
opleiding dat ze aan de ene school opliepen, trachtten aan te

97) Rdsnot., 28 aug. 1846.
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vullen aan een andere. Die Franse scholen zijn over het algemeen
zeer uiteenlopend van kwaliteit geweest. Bovendien was er
weinig eenheid in dat onderwijs, omdat het nooit door Den Haag
was geregeld, Die zwervende leerlingen moesten telkens weer
aan nieuwe docenten en andere leermethoden wennen. Een der
gelijk zoeken naar de juiste opleiding en de meest bruikbare kun
digheden vereiste grote financiele offers en ten slotte had men

~toch niet meer dan een zeer oppervlakkige kennis. En wat een tijd
was onderwijl niet verspild.
Het grootste nadeel van een Franse school moet wel zijn ge
weest, dat de hulponderwijzers zo geheel afhankelijk van de
hoofdonderwijzer waren, voora1 ook als deze al te nadrukkelijk op
winstmaken uit was. Die benoemde hen immers zelfstandig en
betaalde hun het salaris, met aile gevolgen van dien. Dan was de
situatie op een gymnasium beter. Daar werden de onderwijzers
door de stedelijke overheid aangesteld, "zonder dat daarbij, zoo
als in het eerste geval, immer sprake kan wezen van eene soms
kleine geldeIijke besparing bij eene minder gelukkige keuze van
den persoon". Mutaties kwamen dan ook herhaaldelijk op de
Franse scholen voor. Die hulponderwijzers vertrokken zo gauw
hun een iets betere betrekking werd aangeboden of bij de minste
botsing met de hoofdonderwijzer. En dat kwam het onderwijs be
paald niet ten goede. Derhalve waren de curatoren van mening,
"dat bij de zoo hoog opgevoerde eischen welke de tegenwoor
dige stand der maatschappij vermeent aan de jeugd te moeten
doen, men niet genoeg zich kan beijveren om daaraan te voldoen
met de minstmogelijke opoffering van tijd, teneinde niet door
vroegtijdige, te langdurige en te aanhoudende inspanning de
ligchamelijke ontwikkeling der jeugd op eene tegennatuurlijke wij
ze worde onderdrukt en tegengegaan en zoodoende de gezond
heid van geheel het opkomende geslacht worde op het spel
gezet".
Op een gymnasium behoren zoveel mogelijk leraren met een
academische opleiding aangesteld te worden. En de leiding komt
in ieder geval aan een wetenschappelijk gevormd man. Daardoor
zal het onderwijs aan een dergelijke instelling wetenschappelijker
worden gegeven dan met gewone onderwijzers. Een gymnasium
rnoet er komen; want inspecteur Wijnbeek is niet tevreden en zal
er komend jaar zeker op aandringen, de Latijnse school te veran
deren en meer docenten aan te stellen.
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Bij deze gelegenheid hebben de curatoren de raad een ontwerp
voor een gymnasium voorgelegd, compleet met een begroting.
Zij adviseerden het stadsbestuur, eer het tot de oprichting van
zo'n nieuwe school overging, een college van toezicht en een
"direktor" te benoemen, Dat college zou dan samen met de
schoolleider naar geschikte docenten kunnen zoeken en verdere
maatregelen treffen 98).
In het ontwerp wordt het doel van het gymnasiale onderwijs om
schreven als het onderwijzen van jonge lieden "in alle die vak
ken, welke tot eene beschaafde en wetenschappelijke opvoe
ding behoren". De school dient daarvoor twee afdelingen te
krijgen: de eerste zal bestemd zijn voor de opleiding tot univer
sitair onderwijs; de tweede voor scholieren die alleen komen voor
de nodige algemene ontwikkeling of die later willen gaan naar de
militaire academie te Breda, het marine-instituut te Medemblik,
de academie van Delft of andere hoge opleidingsinstellingen. De
ene afdeling zal dus de oude Latijnse school, de andere het in
stituut moeten vervangen. Wat ons, mensen uit deze eeuw op
valt is, dat er meer dan 120 jaar terug voor jongens met een be
hoorlijke scholing die evenwel niet naar de universiteit wilden,
zo weinig variatie bij het kiezen van beroepen bestond. De
maatschappij van nu kent voornamelijk door steeds verder door
gevoerde industrialisatie een veel groter verscheidenheid van be
roepen en, daarmee samenhangend, van beroepsonderwijs.
De eerste afdeling zal vijf klassen tellen, de tweede vier. Op
zo'n nieuw gymnasium zullen geen jongens beneden de elf jaar
rnogen worden toegelaten. Aspirant-leerlingen moeten bedreven
zijn in het lezen, schrijven, rekenen, de beginselen van het Ne
derlands (de redekundige en taalkundige ontleding) en van het
Frans; en zo mogelijk enige kennis van geschiedenis en aard
rijkskunde hebben. Op de eerste afdeling kan men alleen komen
als men .Jiet Fransch magtig en met de gronden van het Duitsch
bekend" is. De curatoren stelden hiermee de toelatingseisen aan
zienlijk hoger dan die voor de Latijnse school sinds 1816. Op
de tweede afdeling zal aandacht besteed moeten worden aan Ne
derlands (met stijl en 1etterkunde), aan Frans, Duits en Engels,
aan wiskunde (reken-, stel- en meetkunde), algemene en vader
landse geschiedenis, aardrijkskunde en de beginselen van de na
tuurkunde. Op de eerste afdeling behoren daar vanzelfsprekend
nog Grieks en Latijn, Griekse en Romeinse oudheden met in-

98) Rdsnot., 25 sept. 1846. 219



begrip van mythologie en verder oude geschiedenis en aardrijks
kunde bij te komen.
Ret curatorium stelde drie vakanties voor: zes weken vakantie, te
beginnen met de laatste zaterdag van juni, een kerstvakantie van
24 december tot 2 januari en een paasvakantie van acht dagen
onmiddellijk vooratgaande aan Pasen. Ret overgangsexamen blcef
en werd afgenomen in de week voor de zomervakantie. Ret
schoolgeld zou 50 voor de eerste en 40 gulden voor de tweede af
deling bedragen. Dat waren flinke sommen voor die tijd. De
nieuwe school zou dus, evenals tot dan toe de Latijnse school en
het instituut hadden gedaan, haar leerlingen uit de mannelijke
jeugd van de gegoede burgerij recruteren, Vandaar dat weduwen
uit die stand die een klein beetje krap waren achtergebleven,
vaak om vrijstelling van schoolgeld VOOl" hun ZOOl1S vroegen.
Vrouwen van ambtenaren en van onderwijzers van de Latijnse
en Franse scholen en van de gymnasia kregen na de dood van
hun man geen pensioen; die werden met een eenmalige gratifi
catie aan de zorg van hun verwanten overgelaten. We zien ze
dan ook telkens een beroep op het stedelijk bestuur doen.
Aan het hoofd van het gymnasium dacht het curatorium zich
een "direktor"; "hij is verpligt desgevorderd kostkinderen bij zich
te nemen op voorwaarden door den Edelachtbaren Raad op voor
dragt van euratoren te arresteren". Hij zal worden bijgestaan door
vier docenten, "bij voorkeur doctoren in de letteren" - klassieke
letteren weI te verstaan. Ret toezicht op de school behoort uitge
oefend te worden door een curatorium van vier tot vijf leden,
te benoemen door de raad. De curatoren zullen alles besIissen en
regelen na de direktor gehoord te hebben. Zij nemen de jongens
die op het gymnasium wensen te worden toegelaten het examen
af; ook bij die leerIingen die naar de eerste afdeling willen over
gaan. Dit laatste kan tweemaal in het jaar plaatsvinden, namelijk
halverwege en aan het eind van de cursus.
Voorgesteld wordt de direktor een "jaarwedde" van f 1600 te
geven met vrije waning in het huis "van den stedelijken kost
schoolhouder" - dus in het instituut van Jacobus van Wijk aan
de Koornmarkt. De tweede "onderwijzer voor de oude talen"
krijgt f 1400 met vrij wonen in het rectorshuis in de Buiten
Nieuwstraat. De drie overige onderwijzers in de moderne taIen,
wiskunde en de andere vakken zullen gesalarieerd worden met
f 1200 de man. Als men hierbij rekent f 400 voor vuur en Jicht
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en f 200 voor de aankoop van kaarten, globes, boeken en andere
leermiddelen, dan zal het gymnasiale onderwijs, Z0' rekenen de
curatoren de raad voor, de stad jaarlijks op .f 7.200 komen te
staan. Maar dat was .f 1600 meer dan de jaarlijkse uitgave tot
dat tijdstip toe voor de Latijnse school en het instituut samen, Het
curatoriurn was ervan uitgegaan dat de nieuwe school met zes
leerlingen in de eerste en vijftig in de tweede afdeling zou kunnen
beginnen 99).
Ook de plaatselijke schoolcommissie, waaronder toch immers het
instituut stond, had zich over de onderwijshervorming beraden.
Deze heren bleken geen onverdeelde voorstanders van de voor
gestelde samenvoeging van de Latijnse school en het instituut van
de oude Van Wijk te zijn, Ben deel van de commissie had wel
de nodige bezwaren tegen het onderwijs aan de Franse dag
en kostscholen in het aigemeen en kon gerust aan de zijde van het
curatorium worden geschaard. Het zag het ook als een groot na
deel, dat op de Latijnse school naast de klassieke geen moderne
talen konden worden beoefend. Het oordeelde de overwogen her
vorming beslist noodzakelijk. Maar het andere deel van de school
commissie was tegen de oprichting van een gymnasium, "omdat
naar hare zienswijze het gelijktijdig vereenigen van te vele vakken
van onderwijs op allen nadelig moet werken, en wel bepaald op
de beoefening der oude talen, als aan zoovele moeyelijkheden on
derworpen zijnde, dat ze de onverdeelde inspanning van aanvan
gende beoefenaars vordert". De voorstanders van het gymnasiaal
onderwijs deelden die tegenwerping in geen enkel opzicht; vol
gens hen konden de beginselen van de klassieke talen zonder enig
bezwaar naast die van de moderne bestudeerd worden.
Maar de opponenten kwamen ook met een argument waarnaar
de voorstanders zeker zouden moeten luisteren. Zij vreesden na
melijk, dat de overgang van de lagere schoolnaar het gymnasium
een te grote stap zou zijn. Als het gymnasium er mocht komen,
behoorde er ook een soort van "tussenschool" te worden opge
richt om toekomstige gymnasiasten op het juiste peil te bren
gen. Deze aangewezen leemte in het antwerp wordt ons eerst dui
delijk als we er het grondplan van het stedelijk instituut even bij
halen 100). Het geprojecteerde gymnasium met zijn twee afdelin-

99) Rdsnot., t.a.p.
100) Zie hierv66r biz. 189.
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gen komt vrijwel geheel overeen met de tweede en eerste klas van
het instituut en de parallellopende klassieke afdeling als oak de
klassen voor Duits en Engels. De derde klas diende aan de
Koornmarkt als voorportaal waar de tien- tot twaalfjarige leer
lingen met de nodige basiskennis van Nederlandse grammatica,
van Frans, rekenkunde, geschiedenis en aardrijkskunde werden
toegerust. Zander die vooropleiding waren ze niet ver genoeg ge
vorderd om de daarna beginnende school voor middelbaar en ho
ger onderwijs te kunnen binnengaan. Ik heb hiervoor al laten
zien, dat de lagere school nooit aansluiting op de Latijnse heeft
gegeven en dat door particulier huisonderwijs of door het ge
deeltelijk doorlopen van een Franse school in het ontbrekende
moest worden voorzien 101).

Door haar innerlijke gespletenheid wilde de schoolcommissie geen
uitspraak doen. Zij maakte er zich weI wat al te gemakkelijk af.
De hervorming ging haar juist am het instituut wel degelijk aan,
ook al moest ze dar deel van het onderwijs, als de plannen door
gingen, in de tweede afdeling van het gymnasium aan de zorg
van de curatoren overlaten. Ze beweerde te weinig kennis van
zaken te hebben en voerde aan, dat de aangelegenheid gedeeltelijk
buiten haar eigen kring van bemoeiingen lag. De raad werd toch
immers over deze zaak, "die als een levensquestie voor het onder
wijs" moest worden beschouwd, deskundig door het curatorium
voorgelicht. De schoolcommissie kende "de verlichte zienswijze"
van de stedelijke overheid en liet vol vertrouwen de beslissing aan
haar over, omdat zij ervan overtuigd was, "dat de behoeften des
tijds in het belang van het opkomend geslacht in eene stad als
Kampen die naar vooruitgang streeft, en meer en meer eenen rang
inneemt, daarbij niet zullen worden miskend, noch uit het oog
verloren" .
Maar mocht de raad het stedelijk instituut willen handhaven, dan
zag de schoolcommissie graag, dat de heren bij de benoeming van
een opvolger van Van Wijk meer aan de belangen van de school
gaande jeugd uit Kampen zelf dan aan die van de kostschool zou
den denken. Hier distancieerde de commissie zich tach weI duide
lijk van de in '36 door Van Wijk aangevraagde en door de raad
bevestigde maatregelen betreffende de "gaande" leerlingen en de
jongens die van buiten kwamen maar nochthans niet in de kost-

101) Zier hierv66r bIz. 149.
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school waren ondergebracht. Zij vond, dat op bloeiende kostscho
len steeds de belangen van de externen aan die van de internen
werden opgeofferd. Een kostschoolhouder moest immers wel veel
jongens bij zich in het instituut opnemen, omdat hij grotendeels
van hun kostgeld zijn hulponderwijzers moest betalen. De com
missie zag nu in een goede Franse dagschool meer materieel ge
win voor de stad dan in een kostschool. In het eerste gcval zou
den veel meer mensen terwille van de opvoeding van hun zoons
ertoe komen zich in Kampen te vestigen 102).

Pas een ruime maand later heeft de Kamper raad over de beide
rapporten van curatorium en schoolcommissie beraadslaagd. Het
gymnasiumplan werd terzijde gelegd, want men besloot aileen
over te gaan tot de benoeming van een "instituteur" als opvolger
van Van Wijk. Het voorstel van het curatorium had ondanks de
steun van een deel der schoolcommissie te weinig indruk ge
maakt 103). Het besluit van de raad schijnt, zoals zo vaak daar
voor, door zuinigheid te zijn ingegeven. Daarop begonnen de cu
ratoren vanzelfsprekend weer aan te dringen op de benoeming van
een conrector, want ze konden Abbing tach niet op een een
mansschooltje laten voortzwoegen, vooral met omdat hij uit
eindelijk zijn leerlingen voor een staatsexamen had op te leiden.
Bovendien maakte de plaatselijke schoolcommissie toch wel be
zwaar tegen het streven van de raad om een nieuwe kostschool
houder op een kleiner tractement aan te stellen dan Jacobus van
Wijk de laatste jaren had genoten. Want de man zou zich toch
in ieder geval door twee hulponderwijzers moeten laten assiste
ren, en die mensen moest hij uit eigen inkomsten - nu dus alleen
uit de schoolgelden! - betalen 104).

Toch drongen twee leden van de raad, C. J. de Vriese en W. R.
A. O. van Rechteren Limpurg, er tijdens de vergadering van 31
december 1846 op aan, op dat minder gelukkige besluit van 30
oktober terug te komen. Zij verklaarden, "dat ... de wens der
ingezetenen zich algemeen heeft geuit, dat in plaats van de be
staande inrigtingen van Latijnsche en Fransche scholen alhier,
een gymnasium mogt worden daargesteld". De heren hebben
hun mederaadsleden blijkbaar zonder veel moeite weten te over
reden. Er werden geen tegenwerpingen gemaakt. We mogen aan-

1(2) Rdsnot., t.a.p.
1(3) Rdsnot., 30 oktober 1846.
104) Rdsnot., 27 nov. 1846.
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nemen, dat men op het stadhuis in de voorgaande weken duide
lijk te horen had gekregen, hoezeer de gegoede burgerij her
vorming van het middelbaar en hoger onderwijs voorstond 105).

Via de gouverneur van de provincie werd daarop bij de minis
ter van Binnenlandse Zaken machtiging aangevraagd tot op
richting van een gymnasium. Die machtiging werd niet dadeIijk
gegeven. De minister wilde eerst zekerheid hebben op een aantal
punten, die overigens niet eens van zo'n erg groot belang wa
ren en aan welk verzoek de raad snel kon voldoen. Zo schreef hij
onder andere voor, dat er geen jongens beneden de twaalf jaar
als leerlingen zouden worden opgenomen; de naam direktor moest
worden vervangen door die van rector en er zou een conrector
als plaatsvervanger van de schoolleider moeten worden aange
steld. In april verkreeg de stad de gewenste goedkeuring van de
minister, al was het dan ook een voorlopige, want er zou in de
komende twee jaar bewezen moeten worden, dat de school le
vensvatbaar was. Inmiddels was Abbing al tot rector van het
nieuwe gymnasium benoemd. Spoedig werden vijf curatoren ge
kozen die samen met de rector een conrector en drie .Jectoren"
of docenten in de letteren zouden zoeken, van wie er althans een
"phil. nat. doctor" zou moeten zijn om de wis- en natuurkundeles
sen te geven 106).

Er werd onmiddelIijk een nieuw ontwerp-reglement gemaakt. De
doelstelling van de tweede afdeling werd nu met opzet zoaIs we
dadelijk zullen zien, anders omschreven. Die afdeling zou niet al
leen jongens voor de land, en zeedienst opleiden, maar ook "voor
den koophandel in het algemeen of voor zulke betrekkingen in de
maatschappij . " tot welke eene goede opvoeding wordt ver
eischt". Aan de vakken van de eerste afdeling werd Hebreeuws
toegevoegd, aan die van de tweede Italiaans boekhouden, het
vak dat ook op het instituut was onderwezen. Hoewel de cursus
duur op een jaar werd gesteld, zou toch tweemaal per jaar,
v66r de kerstvakantie en v66r de grote vakantie, een examen wor
den afgenomen. "Welke examina door de leeraars ieder voor dat
gedeelte van het onderwijs, dat hem is opgedragen ten over
staan van curatoren zullen worden afgenomen en of over alle
vakken van het gegeven onderwijs loopen zullen Of ter keuze van

105) Rdsnot., 31 dec. 1846.
106) Rdsnot., 26 febr., 26 mrt., 16 april 1847.
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curatoren tot zuIke gedeelten van hetzelve bepaald worden, als
deze het meest geschikt zullen oordeelen". Op het laatste
examen volgde de bevordering. De leerlingen die bestemd wa
ren voor de universiteit, zouden in het eerste jaar aIleen in de
vakken van de tweede afdeling worden onderwezen, "tenzij
curatoren hun om hunnen meergevorderden leeftijd of hunne kun
de mogten vergunnen, dadelijk het onderwijs der eerste afdeeling
te genieten". De rector behoorde tenminste eenmaal per maand
zonder voorafgaande waarschuwing de verschillende klassen van
beide afdelingen te bezoeken. En de curatoren zouden met het
zelfde doel, ZD vaak als zij dit nodig vonden, op school komen.
De tweede afdeling werd in dit reglement in twee onderafdelingen
gesplitst. De ene zou er zijn voor de jongens die zich gingen voor
bereiden op de land- en zeedienst, de andere was bestemd voor
hen die zich voor een administratieve functie of voor de koop
handel wilden bekwamen - waarmee om zo te zeggen een b- en
een a-richting werden ingevoerd. Bovendien werd nog de moge
lijkheid geschapen, dat toehoorders zich alleen voor het volgen
van de wiskundevakken lieten inschrijven. Wie dat deden, kwa
men in de eerste onderafdeling van de tweede afdeling.
De jaarlijkse bezoldiging van het lerarencorps werd. toen aldus ge
regeld. De rector kwam op een basissalaris van f 1200 en de con
rector op een van f 800, de leraar wiskunde Dp f 900, de le
raar voor Duits en Engels op f 800 en die voor Nederlands en
Frans op 700. Opmerkelijk zijn de ditmaal ingevoerde salaris
verschillen met betrekking tnt de wiskunde en de vier moderne
talen. Hier overwoog de gedachte: het hoogste salaris VODrhet yak
waarvoor zich naar verwachting het kleinste aantal sollicitanten
zou melden; op die rnanier zouden ook de meest bevoegden
Willden aangemoedigd mee te solliciteren. Elk van de docenten
ZDU daarbij nog een vijfde van de schoolgelden krijgen met een
gegarandeerd minimum van f 400. Deze aanvulling np het sa
laris zou beta aid worden uit het schoolgeld van de tweede afde
ling; met het schoolgeld van de eerste moest het tractement van
de claviger en de verdere onkosten worden bestreden 107).
Weldra werd naast rector Abbing dr. Albert Ludwig Gastmann,
predikant te Stitswerd in Groningen tnt conrector benoemd, Bei
den zouden uiteraard les geven op de eel'ste afdeling. De lera-

107) Rdsnot., 17 juli 1847.
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ren van de tweede werden dr. Jan Hendrik Steinigeweg, privaat
onderwijzer te Utrecht, voor wiskunde; dr. Pieter Paulus Kremer,
instituteur te Warffum in Groningen, voor Nederlands, Frans,
vaderlandse geschiedenis of nieuwe aardrijkskunde; en Karel Pie
ter ter Reehorst, "bezittende eene acte van algemeene toela
ting als huisonderwijzer in de Engelsche taal, thans beedigd
translateur en taalmeester te Amsterdam", die naast Engels ook
Duits en nieuwe aardrijkskunde of vaderlandse geschiedenis zou
geven 108). De laatste was dus geen academicus. Hij werd ge
nomen, omdat zich geen meer bevoegd docent had aange
diend 109).
Van deze leraren werd alleen de rector verplicht leerlingen bij
zich in huis te nemen. Voor kost- en inwoning kon hij f 700
per jongeman per jaar rekenen. Buiten de schooluren maakten
deze scholieren hun huiswerk onder zijn toezicht. Als zij hulp no
dig had den in de vakken die de rector zelf gaf, dan mocht hij
daarvoor niets rekenen. "Daarentegen worden alle andere lessen
en aIle andere voorschotten onder kost en inwoning niet begrepen,
door den rector boven het hiervoor gemelde kostgeld in reke
ning gebracht". En dan werd verder nog voorgeschreven: "Ter
bevordering der zedelijkheid en zelfstandigheid wordt aan iedere
leerling eene vrije slaapkamer gegeven en de wijze van behande
ling in zoodanige overeenstemming gebragt met hunnen stand
en bestemming, dat zij langzamerhand aan de noodzakelijke vrij
heid gewennen" 110). Hiermee werd rector Abbing eigenlijk
kostschoolhouder en zette hij het instituut van Jacobus van Wijk,
dat in '46 nog maar drie kostdiscipelen telde, voort.
Op maandag 11 oktober pas begonnen de lessen aan het gym
nasium, nadat op 8 en 9 oktober een toelatingsexamen was af
genomen.

108) Rdsnot., 21 aug. 1847.
W9) Rdsnot., 17 juli 1847: art. 23. "De leeraren der tweede afdeelingzul

len tot het geven van onderrigt in de vakken waarvan het onder
wijs aan hen wordt opgedragen, voor zooverre zij geen academische
graad in de letteren hebben verkregeneenewettigequalificatiemoeten
bezitten, namelijk eene algerneeneaete van onderwijs voor die leer
vakken volgens de bestaande verordeningen op het lager onderwijs.
art. 24. Zulk eene aete wordt ook vereiseht voor het wiskundeonder
wijs, indien de leeraar geen academische graad in de wis- en na
tuurkundige wetenschappenmogt hebben verkregen of niet van het
bezit van dien graad uit kraeht van het Koninklijk Besluit van 19
September 1827 No. 130 zal zijn vrijgesteld",

110) Rdsnot., 24 sept. 1847.
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Na de opening van her stedelijk gymnasium bleef er nog een be
langrijke zaak te regelen. Door het wegvallen van het instituut
was er een te grote gaping tussen de lagere school en het gym
nasium ontstaan. Het lager onderwijs kon de toekomstige leer
lingen voor de nieuwe onderwijsinstelling aan de Koornmarkt nog
steeds niet, voldoende kennis bijbrengen. De plaatselijke school
commissie had hierop al gewezen en men kwam in oktober tot
deze voorlopige oplossing. De heer Kremer van het gymnasium
zou om te beginnen voor een jaar worden belast met het bijwer
ken van aspirantjes. Als oud-kostschoolhouder was hij de aan
gewezen man voor deze taak. Viermaal in de week zou hij ze
aan het gymnasium lesgeven en wel op maandag-, dinsdag-, don
derdag- en vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur 111). Al in mei '48
werd een definitieve oplossing gevonden. Toen slaagde de school
commissie erin de kostschoolhouder Hendrik Hassink uit Lochem
met zijn instituut naar Kampen te halen. Deze onderwijzer wenste
zijn school te zien als een bijzondere school van de tweede klas,
dus geen instituut als Kampen in dat van Van Wijk had gekend,
maar aIleen een opleidingsschool voor leerlingen van tien tot
twaalf jaar die naar het gymnasium wilden, en verder voor jon
gens die slechts uitbreiding van hun lagere schoolkennis zochten
- m.u.l.o.-Ieerlingen zou men later zeggen 112). Hassink vestigde
zich hier eerst in de Graafschap en in '50 kreeg hij de beschik
king over het ruime huis in de Buiten-Nieuwstraat, waar vroe
ger de rector had gewoond, met de daarbij behorende drie les
lokalen van de oude Latijnse school.

In juni 1847 had Jacobus van Wijk zijn functie van stedelijk dag
en kostschoolhouder neergelegd. Dat was gepaard gegaan "met
eene aandoenlijke plegtigheid". Aanwezig waren bij die gelegen
heid burgemeester H. A. Wttewaal van Stoetwegen, de wethou
ders, de raad, de schoolopziener en de leerlingen. De' zwaar
moedige en lichamelijk gebrekkige pedagoog, die de laatste zes
jaren door verlies en tegenspoed veel had geleden, prees zich
in zijn afscheidsrede toch gelukkig, omdat hij wist, dat hij niet
vergeefs had gewerkt: "Ik mogt het mijne toebrengen tot alge
meen nut, tot de verbetering van het onderwijs en ter vorming van

111) Rdsnot., 29 okt. 1847.
112) Rdsnot., 26 mei 1848.
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mannen, die het vaderland hebben vereerd en nog vereeren".
De man was zich bewust, dat hem nog maar een korte tijd van
leven zou resten en hij sprak als een tweede Potgieter de ro
mantische wens uit, dat in stad en land een jeugd zou opgroeien,
"beter dan wij, geschikt om het dierbaar vaderland tot den
ouden bloei en de Nederlanders tot de oude zeden terug te
brengen, en alzoo algemeen hell te doen geboren worden". Met
geen woord sprak hij echter van het nieuwe gymnasium dat in zijn
instituut zou worden gehuisvest. Zou het hem niet gezind heb
ben? Dat kan ik niet geloven. Daarvoor had hij altijd pal ge
staan voor de verbetering van het onderwijs, en het nieuwe gym
nasium zou verbetering brengen.
Na zijn afscheid heeft Jacobus van Wijk met zijn vrouw het in
stituut verlaten om plaats te maken voor rector Abbing. Hij be
trok een woning aan de IJssel. De opening van het stedelijk gym
nasium heeft hij niet mogen beleven, hij overleed op 25 septem
ber 1847. Op zijn graf hebben zijn vrienden en oud-leerlingen
korte tijd na de begrafenis een gedenknaald laten plaatsen. Zij
hebben nog meer gedaan. In samenwerking met Roeland van
Wijk Anthszn, toen gevestigd uitgever te Zwolle, lieten zij een
kleine biografie van de onvergetelijke leermeester verschijnen.
Het werkje werd geschreven door Jacobus' Amsterdamse vriend,
de vaak door mij geciteerde Cornelis van der Vijver 113). En dit
papieren monument is duurzamer gebleken dan het stenen op de
Nieuwe Begraafplaats aan, de Zandberg te IJsselmuiden.

Besluit

Over het algemeen kunnen we zeggen, dat het middelbaar en het
hoger onderwijs in Kampen tussen 1815 en 1847 op een goed,
tijdelijk zelfs zeer goed peil hebben gestaan. Dat was vooral te
danken aan het instituut van opvoeding en onderwijs. De bij-

113) Deze schoolmeester (1784-1855) is bekend gebleven door een aan
tal studies over de geschiedenis van Amsterdam. Van zijn hand
verscheen: Wandelingen in en om Amsterdam (1829), Iaarboek der
stad Amsterdam (1831), gevolgd door 4 delen (1832-1835) en Ge
schiedkundige beschrijvingder stad Amsterdam, 4 delen (1844-1848).
Onder de intekenaren op zijn Levensbeschrijving van Jacobus van
Wijk, Roelands Zoon bevonden zich koning Will em II en diens oom
prins Frederik der Nederlanden, grootmeester-nationaal van de Orde
der Vrijmetselaren.
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drage van de Latijnse school was veel minder, maar dat kwam
door het voortdurend tekort aan docenten. OQk de aanmelding
van nieuwe leerlingen bleef er op een korte, plotselinge bloeipe
riode na heel gering. Toch zullen de bekwame classici Weytingh
en Abbing even goed als Roeland van Wijk leerlingen hebben
afgeleverd die zich aan de universiteit althans met Latijn konden
redden en die hierin zeker niet op de cud-alumni van de andere
Latijnse scholen in Nederland achterbleven.
In deze jaren zijn Jacobus en Roeland van Wijk de dominerende
figuren in het Kamper onderwijswereldje geweest. Naast hen valt
Henricus Weytingh, hoe verdienstelijk hij OQk in vele opzichten
was, toch wei wat weg. De beide Van Wijken hadden ondeme
mingsgeest; zij konden organiseren en die bezigheid verschafte hun
grote voldoening. Ret ziet ernaar uit, dat de ZOQnhierin de meer
dere van zijn vader was. De laatste had zeker evenveel inspiratie
maar miste het nodige financiele inzicht. Deze veelzijdige onder
wijzers slaagden erin hun te Hattern gestichte kostschool te Kam
pen tot een VQQrdie tijd groot en zeer modern instituut uit te
bouwen, Dit hebben ze VQQreen groot deel naar eigen inzicht
en met eigen middelen kunnen doen. De school aan de KQQm
markt moet VQQrde instituteurs van Nederland als een modelin
richting hebben gegolden, Beiden werden gekenmerkt door een
niet aflatende werklust en een enorme studiezin. Onvoorstelbaar
is de wijze waarop Jacobus van Wijk tussen zijn dagelijkse plich
ten door zijn oeuvre bij elkaar heeft geschreven. OQk de ZOQn
wist uiterst rationeel zijn tijd te gebruiken; terwijl hij toezicht op
zijn leerlingen hield, studeerde hij voor zijn examens en schreef
hij zijn proefschrift. En buiten dit alles om hebben zowel Jacobus
als Roeland nog veel aandacht besteed aan het Kamper Nutsde
partement. DOQrdeze eigenschappen en het resultaat, dat zij wis
ten te bereiken, steken zij duidelijk af tegen de achtergrond van
de Iome maatschappij tussen 1820 en '48. Zij hebben ook laten
zien, hoe men zich, aIleen beschikkend over intelligentie en ener
gie, zelfs in die aristocratische tijd van het koningschap van Wil
lem I en Willem II in stand omhoog kon .werken. De hogere
kringen der burgerij in Kampen hebben hen volkomen geaccep
teerd. En materieel ging het hun zeker niet slecht. Ret stijgen in
maatschappelijk aanzien is VQQrvader en ZOQnVan Wijk steeds
een prikkel tot nog meer inspanning geweest.
Maar er zijn grenzen aan de menselijke werkkracht. Roeland van
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Wijk bezweek te jong - te jong niet alleen voor zijn gezin en zijn
ouders, maar eveneens voor het Kamper onderwijs. Hij is niet
eens aan de grootste ontplooiing van zijn talenten toegekomen.
Juist door zijn verbondenheid met het befaamde instituut en zijn
rectoraat aan de herlevende Latijnse school was van hem te ver
wachten geweest, dat hij aan het moderniseren van het middel
baar en hoger onderwijs hier ter stede, zoals dat later nogal traag
20u komen, snelheid en bezieling had kunnen geven. Ook Ja
cobus van Wijk heeft am zijn plichten als hoofdonderwijzer goed
te vervuIlen zijn uren voor studie voor een deel op zijn nachtrust
moeten winnen. Dat en het verlies Van zijn zoon was hem op den
duur aan te zien. Wat hun oud-leerlingen in dankbare herinne
ring over hen hebben geschreven, geeft ons een indruk hoe geliefd
beide pedagogen zijn geweest. Zeker, de 19de-eeuwse woorden
van lof klinken in onze oren vaak overtrokken; maar ontdaan
van alle retorica blijft een oprechte waardering over. Het best
zal 't zijn, juist een uitlating van Johan van Vloten aan te halen.
Die radicale en kritische literator met zijn gevreesde pen heeft
van de Van Wijken getuigd, dat zij "even hartelijke en onver
droten als degelijke leidslui" waren.

Het stedelijk gymnasium is dus ontstaan door samenvoeging van
twee scholen die op een bepaald tijdstip weinig toekomst meer
hadden. Het heeft enige overredingskracht gekost de raad van de
stad in deze onderwijshervorming, zo noodzakelijk om niet op de
rest van het land achter te raken, mee te krijgen. De heren op
het stadhuis hebben moeten zwichten voor het aandringen van het
belanghebbend deel der burgerij. Het punt waarop het aankwam,
was, dat de nieuwe school zoveel meer financiering zou vragen:
vijf leerkrachten, liefst alle academisch gevormd, en dat aIlemaal
voor rekening van de stad l Wat was Kampen er in voorgaande
jaren, in het bijzonder tussen '28 en '38, niet voordelig met het
instituut van Jacobus van Wijk af'gekomen! Na de eenmalige uit
gave voor het bruikbaar maken van een bij legaat verkregen wo
ning, was jaarlijks aIleen het salaris van de kostschoolhouder en
af en toe een subsidie voor onderhoudskosten op de begroting
gekomen. De bloei van het instituut, gevoed door de pensiongel
den van interne Jeerlingen, verschafte de stad een tijd lang het
beste middelbare onderwijs dat men zich toen maar wensen kon,
en dit onderwijs kwam een klein bevoorrecht groepje jongens
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uit haar eigen bevolking ten goede. De raad van Kampen be
keek het onderwijs bijzonder uitgerekend. De schoolpolitiek was
hier bevolkingspolitiek. Zolang het ernaar uitzag, dat onder meer
de aanwezigheid van goede onderwijsinstellingen bemiddel
de mensen, vooral ook renteniers, naar de sinds 1825 tamelijk
florerende stad toe haalde, wilde de raad aan het onderwijs weI
wat extra's besteden. Daarom heeft hij Roeland van Wijk toen de
ze rector werd en zijn leiding betere vooruitzichten aan de Latijnse
school gaf, in een verbouwde ambtswoning en in vernieuwde les
lokalen gezet. Het moet dan ook een grote teleurstelling zijn
geweest, dat de in '28 en '34 geinvesteerde gelden geen blijvende
bloei hebben gebracht. Opmerkelijk is, dat de stedelijke overheid
na 1815 uiterst zuinig met de salarispost van het onderwijs is ge
weest. Daardoor kon de Latijnse school niet uit haar verval op
komen. Zelfs tijdens het rectoraat van Roeland van Wijk kon er
geen derde docent af. Vandaar dan ook, dat de raad zo moeilijk
voor het plan tot stichting van een modern gymnasium te vin
den was. En dit alles in weerwil van het feit, dat de stad genoeg
rniddelen had en de handel, de markt en de nijverheid hier een
redelijke welvaart te zien gaven, want Kampen profiteerde in die
tijd nog £link van de opkomst van de katoenindustrie in het
Twentse achterland. Maar de gegoede Kamper burgerij voelde
beter de noodzaak van hervorming aan.

Op den duur heeft het nieuwe schooltype met twee ongelijksoor
tige groepen leerlingen niet voldaan. Na de dood van de Pranse
schoolhouder Hassink in 1858 stelde de schoolopziener van dit
district voor, de tweede afdeling uit het gymnasium af te schei
den en te koppelen aan de school in de Buiten-Nieuwstraat. De
eerste afdeling zou evenwel haar moderne opzet moeten blijven
behouden en niet meer tot het niveau van de vroegere Latijnse
school mogen afzakken. De raad heeft zich niet tot dit plan laten
overhalen. De school van Hassink bleef zoals die was geweest.
Dat blijkt weI uit de instructie van de tot zijn opvolger benoemde
kostschoolhouder uit Geertruidenberg, Hendrik Stoel. Het stede
lijk instituut van opvoeding en onderwijs kreeg na elf jaar geen
late opvolger meer. Toch waren de jaren van het stedelijk gym
nasium geteld. In 1863 namen de Staten-Generaal Thorbeckes
wetsvoorstel tot hervorming van het middelbaar onderwijs aan.
Daarmee werden naast een tweejarige "burgerschool" voor "min-
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vermogenden" 114) een drie- en een vijfjarige .Jiogere burger
school" voor "de meer beschaafde stand" ingevoerd. Vijf jaar na
de totstandkoming van deze wet werd in Kampen de tweede af
deling van het gymnasium omgezet in een gemeentelijke hogere
burgerschool en de eerste afdeling kreeg wel de naam van La
tijnse school terug maar behield een modern leerplan. Rector dr.
A. H. A. Ekker van het stedelijk gymnasium bleef in diezelfde
functie aan de Latijnse school. Het zan nag tot 1877 duren voor
dat Kampen in het kader van de Wet op het Hoger Onderwijs van
het voorgaande jaar een zesjarig gymnasium kreeg. Tot directeur
van de h.b.s. werd benoemd dr. B. Meilink. In september kon de
nieuwe school, samen met die van Ekker in het stedelijk gebouwen
complex aan de Koornmarkt ondergebracht, met drie klassen be
ginnen.

114) Het gebruik van de naam burgerschoolwerkt in dit verband enigs
zins verwarrend, omdat de lagere scholen voor kinderen nit de be
schaafde stand ook zo werden genoemd.
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