
EEN NIEUW GEBOUW VOOR GYMNASIUM EN H.B.S., IN 1882

door

H.A.H. Reinders.

Voorgeschiedenis {lge eeuw).
De Latijnse seholen uit de tijd van de Republiek hadden tot taak de
leerlingen voor te bereiden op het kunnen volgen van de universitaire
studie; dit lijkt meer dan het is. Immers, aan de universiteiten werd in
het Latijn gedoeeerd, en daardoor was Latijn, naast Grieks, hoofdzaak.
De universitaire studie had trouwens ook minder om het lijf dan de
faam van enkele bijzondere geleerden doet vermoeden; zo wordt in de
.Tegenwoordige Staat" van eind 18e eeuw vermeId, ais de .Regering
van Kampen" wordt besehreven, dat de drie stedelijke secretarissen
doctor in de beide reehten (kerkelijk en burgerlijk recht) dienen te zijn,
maar dat is niet zo'n probleern: "dewijI, gelijk een ieder weet, dat be
wijs van kunde voor een speeireisje naar een onzer Akadernieen, en een
handvol dukatons, te verkrijgen is" ... waardoor ... "wel niet de Iuister
onzer hoogeschooIen, maar toeh de beurzen onzer hoogleeraren daarbij
merkelijk worden bevoordeeld". In Kampen waren drie a vier Latijnse
scholen, elk met zeer weinig leerlingen.
De opzet van de Latijnse seholen bleef na de Franse tijd dezelfde, maar
er kwamen landelijke voorsehriften m.b .t. inrichting en leerplan (1815).
Vanuit nu bezien is opvallend, dat behalve Latijn en. Grieks weinig
onderwijs werd voorgeschreven (oude en nieuwe gesehiedenis, idem
aardrijkskunde en beginselen der wiskunde, desgewenst Hebreeuws).
Overigens bleef dit onderwijs, met name financieel, een plaatselijke aan
gelegenheid. Doorgaans stak het onderwijs wel gunstig af bij dat van de
18e eeuw, maar, hoeweI plaatselijk sterk verschillend, bleef het peil er
van matig.
Ook in Kampen bestond na 1815 een Latijnse school, met - als zo vele
scholen ~- een uiterst gering aantal leerlingen, aanvankelijk varierende
rond de tien. Ze was gevestigd in het gebouw naast Gemeentewerken in
de Buiten Nieuwstraat, tegenover de Torenstraat. We vinden in de aar
dige gevel boven de deur nog steeds de toepasselijke opsehriften, als
mede een jaartal:
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Rector was vele jaren de geleerde H. Weytingh, die overigens met het
klimmen der jaren (pensionering was een gunst) als schoolleider steeds
minder vol deed.
Maar Kampen had daamaast - sinds 1828 - nog een andere, vergelijk
bare onderwijsinstelling. De gerneente had de beschikking gekregen over
het huis Van de Merwede, aan de Koommarkt, eens gedacht als resi
den tie voor de koning, als deze op bezoek was. Daar werd nu gevestigd
een onderwijsinstituut, waarvan het leerplan meer aansloot bij dat van
de Franse school, maar de.verhoging van de kwaliteit werd gewaarborgd
door het aantrekken van vader en zoon Jacobus en Roeland van Wijk,
gerenommeerde "onderwijzers". Bovendien mocht aan niet-Kamper
leerlingen Latijn en Grieks worden gedoceerd. Deze school, met moder
ne talen, exacte vakken en klassieke talen, trok vele leerlingen aan, ook
vele kostschoolleerlingen, al met al zo 'n 130, en werd beroemd tot over
de landsgrenzen. Opmerking verdient nog, dat het naastgelegen pand,
meer naar de Bovenkerk, ondieper dan nu, bij het instituut werd getrok
ken, en toen vermoedelijk verbouwd.
Het instituut-Van Wijk was ook voor de leerlingen, die klassieke talen
gedoceerd kregen, geen officiele Latijnse school en de afgestudeerde
leerlingen moesten nog een universitair toelatingsexamen doen.
Het is niet ondenkbaar, dat de relatie met Kampen, die vele 1ge eeuwse
vooraanstaanden in hun jeugd hadden opgedaan, van invloed is geweest
op de bereidheid van overheidswege de ontwikkeling van Kampen te
stimuleren (o.a. vestiging Hoofdcursus); de financiele mogelijkheden
van de gemeente en het aktieve beleid van burgemeester Wttewael van
Stoetwegen zijn uiteraard ook van be lang geweest.
Na het overlijden van Weytingh in 1834 werd Roeland van Wijk rector
van de Latijnse school! Hij verhuisde naar de ambtswoning (gebouw
Gemeentewerken, tot voor kort politiebureau) en de school kwam snel
tot bloei, d.w.z. ze had spoedig 36 leerlingen (daaronder ook "meege
nomen" uit de Koommarkt!); dat was bij een landelijk gemiddelde van
plm. 20 een gunstige uitzondering. Helaas overleed Roeland, die ook
aan het Instituut verbonden bleef, reeds in 1838,37 jaar oud.
Scii een de functie-cumulatie van Roeland vanWijkaanvankelijkgunstig,
mede door zijn overlijden kregen zowel school als instituut een gevoe
lige klap. Bovendien werden in den lande - in 1838 het eerst in Den
Haag - steeds meer Latijnse scholen getransformeerd in gymnasia,waar
ook modeme talen en exacte wetenschappen werden gedoceerd. Ze
vonden spoedig officieel erkenning. Daardoor verminderde de behoefte
aan instituten als dat van Van Wijk!En de eigenlijkeLatijnse school _
niet aIleen die te Kampen - viel door de mand, toen de universiteiten,
niet meer tevreden over de uitgereikte einddiploma's, eigen toelatings-
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examen gingen instellen (1845).
Om een lang verhaal kort te maken, de raad werd eerst voor het blok
gezet door de ontslagaanvrage van Jacobus van Wijk (hij stopte met zijn
65e, menig docent moest tot zijn 80e en meer doorploeteren). Na veel
geharrewar werd besloten tot samenvoeging van Latijnse school en Insti
tuut in die zin, dat de nieuwe school zou omvatten een gymnasium
(Haagse stijl) en een afdeling die zou voorbereiden op de K.M.A., Delft
en in zekere zin ook de handelspraktijk, een voorloper van de H.B.S.
In 1847 werd de nieuwe school, gevestigd aan de Koommarkt, geleid
door de rector van de "oude" Latijnse school, dr. Abbing, geopend. De
school was echter in zoverre van karakter veranderd, dat ze in veel
mindere mate dan in de bloeitijd van het Instituut ook voor .Jniiten
leerlingen" aantrekkelijk was; later werd deze aantrekkingskracht weer
groter.
In 1863 werd het middelbaar onderwijs landelijk geregeld en voormelde
tweede afdeling werd een H.B.S. In 1868 werd, eveneens landelijk, het
gymnasium het officiele instituut van voorbereidend hoger onderwijs;
het werd zesjarig, wat het Kamper gymnasium nog niet was; het werd
nu (weer) Latijnse school. De definitieve omzetting, d.w.z. aanpassing
aan de nieuwe wet, yond hier eerst in 1876 plaats. Nieuwe H.B.S. en
nieuw gymnasium bleven voorlopig gevestigd aan de Koornmarkt, zij
het, dat de huisvesting inmiddels was aangepast; zo in 1869, door de
oude rectorswoning (het oude huis "Van de Merwede") voor de H.B.S.
klassen in te richten. Het lerarencorps bestond -met uitzondering van rec
tor resp. directeur - voor beide scholen uit dezelfde docenten, een
situatie die tot 1922 toen beide scholen tot lyceum werden verenigd
in hoofdzaak gelijk bl~ef. '
Nog een opmerking over het andere, in wezen voortgezette onderwijs,
hoezeer vallend buiten het bestek van dit artikel, Een Franse school
(met enige fantasie te vergelijken met de latere (M.)U.L.O.) bestond
begin 1ge eeuw wel (een voor jongens en een voor meisjes, welke laatste
groep aan Latijnse school of Instituut niet te pas kwam), maar floreerde
niet best. zeker niet, toen het Instituut daaraan concurrentie deed. In
de schad~w van de Latijnse school en Instituut bleef dit onderwijs
voortsukkelen, voor meisjes op de plaats waar later de echte M.U.L.O.
kwam (aan de Burgwal, tussen St. Jacobsteeg en de Morrensteeg), voor
jongens (sinds 1850) in de oude Latijnse school?

Een nieuw gebouw.
Vrij spoedig na de verbouwing in 1869 bleek dat de huisvesting van
H.B.S. en gymnasium (officieel nog Latijnse school) niet bevredigde.
Een plan tot verbouwing, dat plm. f 30.000,- lOU kosten, en de instem-
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ruing van de inspecteur had, werd in 1875/6in de raad ter discussie ge
steld. Steeds luider werd de roep om een nieuw gebouw. Niet iedereen
was enthousiast; met name burgemeester De la Sabloniere zag weinig
heil in nieuwbouw;in Zwolle had de nieuwe H.B.S. f 140.000,- gekost.
Hij yond de H.B.S. eigenlijk een onding; het einddiploma gaf dan moge
lijk toegang tot Breda en Willemsoord (K.M.A. en Adelborstenschool) en
misschien nog wat, maar niet tot de Universiteit (zulks kwam pas later, en
dan nog niet voor aIle studierichtingen), en bovendien werd de school
voor een derde deel bevolkt door niet-Kamper leerlingen. De overgrote
meerderheid van de raad zag dit anders. Kampen moest een aantrekke
lijke woonplaats blijven. In de eerste plaats vanwege het ontbreken van
de =toen- relatief belangrijke - plaatselijke belastingen (dat kon vanwe
ge de hoge inkomsten van het Kampereiland, toen relatief veel hoger
dan nul), maar ook door het bieden van andere voorzieningen, zoals de
gelegertheid goed v.h.m.o. te volgen, en dan tegen laag schoolgeld (f 30,
per jaar, elders vaak f 60,-). En inderdaad, behalve dat Kampen snel
vooruitging door handel, scheepvaart en industrie , was het ook woon
plaats van renteniers, gepensioneerden, oud-Indischgasten, weduwen
etc., net niet van de rijksten en voomaamsten, maar wel van de redelijke
gegoeden en ook van financieel wat minder bedeelden, toch van goede
komaf, voor wie de genoemde voordelen sterk telden. Ook werden gym
nasium en H.B.S. bezocht door kinderen van ouders, die in de Indien ofel
ders buitenslands verbleven, of die om welke reden ook niet vanuit het
'ouderlijk huis konden studeren. Bovendien, zo werd in 1876(!) door
het raadslid Oudendijk gesteld, we moeten ons voorbereiden op de
grote mogelijkheden, die de op handen zijnde inpoldering van de Zui
derzee zal bieden!
Een daartoe ingestelde commissie uit de raad kwam begin 1877met een
voorstel tot nieuwbouw, de kosten ramend op f 150.000,-; gehoopt
werd op een rijkssubsidie, zoals Zwolle, ten belope van f 38.000;- had
gekregen. Maar die hoop werd niet vervuld; de minister berichtte "geen
termen te hebben kunnen vinden aan ene gemeente als Kampen derge
lijke subsidie te kunnen verlenen". Daardoor werd Kampen de enige ge
meente waar de (gemeentelijke) H.B.S. niet gesubsidieerd werd; Kam
pen had niet aItijd voordeel van zijn rijkdom!
Toch werd in 1878 in beginsel tot nieuwbouw besloten, ondanks ge
handhaafd bezwaar van de burgemeester (die tevens gekozen raadslid
was) en ondanks bedenkingen van de altijd zuinige wethouder Galle,
wiens voorstel om bij de nieuwe minister wederom subsidie te vragen
wel werd aangenomen, maar zorider succes bleef:
Bij de behandeling van de begroting 1880werd het besluit tot nieuw
bouw definitief genomen, de kosten werden - naar advies van de stads-
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architect Koch - geraamd op f 100.000,- (zo'n bedrag kon in Kampen
ineens, of in enkele jaren afgeschreven worden!) en nu moest een plaats
voor de nieuwbouw worden gevonden. In eerste instantie ging de keuze
uit naar het Muntplein , d.w.z. het to en nog onbebouwde gedeelte tus
sen de kort tevoren gebouwde lagere school en de Burgel (vanaf plm.
1820 was de ruimte tussen Bovenkerk en Burgel onbebouwd geweest en
had o.m. als "beestenmarkt" gefungeerd), maar dit terrein bleek te
klein, ook als die daar kort tevoren gebouwde school bij het complex
zou worden getrokken. Betere plaats leek het gedeelte van het plant
soen bij de Bovenhaven, al moest daartoe het lommerrijkste gedeelte
worden opgeofferd. Er kwamen dan ook enkele .bezwaarschnnen",
zonder succes overigens.
Voor de bouw op dit "Van Ingen-bolwerk" ontwierp de stadsarchitect
een plan. Daartoe moest het eind (of begin) van de gracht gedempt
worden; die liep irnrners door tot wat nu de IJsseldijkheet.
Sommige raadsleden, maar genoemde Oudendijk voorop, vroegen zich
af, of daar niet geheidmoest worden (Koch yond de grondslagvoldoen
de stevig). Na vele discussieswerd besloten het adviesvan twee externe
deskundigen, de heren de Greef en Lelirnan te vragen.Hun advieswerd
gezien als een ondersteuning van de opvatting van Koch, maar - zoals
later zou blijken - ondubbelzinnig was dit .adviesniet. Voorts werd,
eveneens na overleg met genoemde deskundigen, besloten het plan te
wijzigen, omdat inmiddels nieuwe wettelijke eisen voor bouw en in
richtingwaren gesteld, en ook om het gebouw een meer monumentaal
karakter te verlenen. Op 5 oktober 1880werd het nieuwe ontwerp, dat
weI meer dan een ton kosten aangaf, met algemene stemmen door de
raad aanvaard."
Er is en was tot nu toe enig geharrewargeweest, nu komen de moeilijk
heden eerst recht; overigensniet ongebruikelijk zoals o.a. de bouw van
de nieuwe gasfabriek en van een nieuwe brug, in dezelfde periode, had
den geleerd.
De aannemer, fa. Vos en Zoon te Almelo," vertikte het om zonder
onderheiing te bouwen. Nu rapporteerde stadsarchitect Koch, dat het
toch nodig was te heien; dit moest dan plm. f 15.000,- kosten, De raad
was genoodzaakt een besluit van die strekking te nemen (deels betreur
de men nu de plaatskeuze), maar voorts besloot men door een raads
commissie te laten uitzoeken, of de stadsarchitect voldoende voorbe
reidende maatregelen had genomen.
Op 5 juli 1881werd het rapport van de co;nmissiein de raad besproken.
De deskundigen, bij wie uiteraard inlichtingen werden ingewonnen, zei
den nu, dat ze fundering op staal, op de kleilaag met zand aangevuld,
hadden ontraden, "dus" heien met gewone heipalen hadden geadvi-
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seerd. Ofwel, geadviseerd was niet om wel te heien maar ook niet om
niet te heien. Koch stelde, dat slechts verschil van mening bestond over
het al dan niet ophogen met zand ; dit laatste komt aannemelijk voor.
De burgemeester stelde terecht, dat deskundigen hun antwoord niet in
raadselvorm hadden mogen verpakken. WeI bleek dat op te weinig
plaatsen grondboringen waren verricht.
De meerderheid van de raad achtte de verantwoordelijkheid van de des
kundigen groter dan die van de stadsarchitect; de minderheid, waar
onder twee van de drie leden van de commissie van onderzoek, zag het
juist andersom, omdat de deskundigen ook gezegd hadden, de decisie
aan de ervaren ontwerper over te laten. Het was vooral Oudendijk die
de stadsarchitect Koch aanviel en hij bleef dit doen tot het eind van de
bouw. Dit was mede de oorzaak, dat Koch in 1885 moest goedvinden,
dat een directeur voor gemeentewerken werd aangesteld, zowel boven
de stadsarchitect als als hoofd van stadswaterwerken. Nog enkele jaren
zou hij zijn functie onopvallend vervullen ; zijn einde was echter minder
roemloos dan dat van de directeur van stadswaterwerken Swets, die al
enkele jaren eerder na enkele schandalen (?) het veld had moeten ruimen.
Van de beide deskundigen vroeg en ontving de een zijn salaris, de ander
- en dat geeft toch wel te denken - deed daarvan afstand. Niettemin
yond de raad, dat hem een honorarium toekwam en dat werd hem toen
min of meer ongevraagd toegezonden.
Toen alle palen geheid wareri, was men toch blijkbaar wel zo verheugd,
.dat een bedrag van f 75,- voor het werkvolk ter gelegenheid van dit
gebeuren werd uitgetrokken. Maar de rnoeilijkheden bleven.
Besloten was tot aanleg van een verwarmings- en ventilatiesysteem,
waarbij de verwarming dan zou geschieden middels warme lucht, een
nieuwigheid, die door een Franse firma zou worden geleverd en aange
bracht ; het systeem luisterde naar de fraaie naam "calorifere". In het
contract met de hoofdaannemer was bepaald, dat deze bij de voortgang
van de bouw rekening moest houden met de invoeging van deze verwar
ming en ventilatie. Maar de aannemer van de bouw schoot sneller op
dan verwacht was en de onderhandelingen met de Franse firma liepen
niet zo vlot; zo kwam de aannemer van de bouw in de situatie dat hij
niet verder kon, waarvoor hij schadevergoeding claimde.
Na heftige discussies, waarbij het raadslid Boele - een markante figuur,
fel en emotioneel, verliezend en winnend, aftredend en terugkomend _
het college nalatigheid verweet, besloot de raad het been stijf te houden
tegenover de aannemer, maar ook daarmee was de zaak nog niet af. De
aannemer stelde de opleveringsdatum van 15 juni 1882 niet te kunnen
halen, ging uit van een veel later tijdstip, maar was bereid tegen premie
eerder op de leveren, ongeacht de vertragingsschade ad ruim f9.000,-.
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De gerneente had echter i.v.m. vakantie en verhuizing weinig belang bij
oplevering tussen medio 1882 en medio 1883, zodat verhaaste afbouw
werd afgewezen. Er is heel wat gedelibereerd en ook door deurwaarders
gesommeerd, advocaten werden ingeschakeld en gaven wisselende advie
zen, de aannemer kwam op f 20.000,- schadevergoeding, maar ten
slotte werd de zaak afgedaan op f 5.000,-. Het was weer Oudendijk,
die een hard hoofd had in deze afdoening; wilde de aannemer transige
ren om voor eventuele gebreken gevrijwaard te zijn? Er waren nogal wat
geruchten in omloop over slechte kwaliteit, mede gezien bestek en toe
zicht.
Hoe dan ook, de school werd toch nog eind 1882 opgeleverd en rector
A.H.A. Ekker en directeur B. Meilink konden met de hunnen het
nieuwe gebouw na de kerstvakantie betrekken. Wei bleek, dat met aIle
extra kosten, herzieningen etc. de kosten van het nieuwe gebouw zo
rond de f 200.000,- waren gekomen i.p.v. de aanvankelijk geraamde
f 100.000,-.En dat voor een school (of beter een tweetal scholen) met
tezamen nog geen 100leerlingen, waarvan meer dan een derde deel niet
uit Kampen afkomstig.
Op 13 januari 1883 yond de plechtige opening plaats, waarbij aIle
plaatselijke corypheen , voorzoveel ze met de bouw en het voorgezet
onderwijs te rnaken hadden, aanwezig waren, maar niet de aannemer,
die in de toespraak van de burgemeester niet werd genoemd."
In een feestelijke stemming was de burgemeester niet, want hij had
grote zorgen. Van de enkele jaren tevorengebouwde brug over de IJssel
was een paar dagen eerder een pijler verzakt en dat gaf grote bestuur
lijke en financiele zorgen. Maar toch: "de schoonste eerzuil, die een
gemeentebestuur zich stichten kan, is voorzeker te zorgen voor goed en
grondig onderwijs". En daarvoor kregen de gemeenteraadsleden - maar
nog meer de docent en - een pluim op de hoed. De leerlingen werden
aangespoord tot goed gedrag, ijver en lust voor studie. Zo gaat dat ver
der, tot en met het heil der jeugd, de zegen van de stad en de voorspoed
van 't dierbaar vaderland. Ook anderen, rector, directeur, curatoren en
stadsarchitect Koch, door de burgemeester in diens toespraak wel
geprezen, voerden het wcord. En verder werden ter gelegenheid van
de opening nog enige regelen geschreven door het oudste gemeente
raadslid 1.w. Jonkers, helaas verhinderd ze zelfuit te spreken:

Zoo is het tijdstip daar - nog vroeger dan wij dachten,
Dat de Gemeenteraad zich mag geroepen achten
Om 'tgroot en schoon gebouw, waarin hij thans vergaart,
Te wijden tot zijn doel - 'tzij zijn bestemming waard.
Weldra zal d'aanvang ziin der lessen hier te geven;
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Aan keur der Jongelien die naar hun vonning streven
Door hooger onderwijs dat aan hen wordt verstrekt.
Zij steeds hun leerlust groot, hun iiver opgewekt;
Opdat zij op hun tijd, volleerd, bekwaam gevonden,
De vreugde zijn van hen, door wie zij zijn gezonden;
Als nutte burgers eens 't sieraadder maatschappij,
Des naastensheil vooralhet doel huns levens zij.
Leeraren, hier vereend, dat doel blijv' u bekoren,
Als gij uw lessengeeft, uw raadder jeugd doet hooren.
Volbrengt met moed uw taak, paart ijveraan verstand;
Kweekt braveburgeraan - tot heil van 't Vaderland.
Van 't toezicht over U, zult gij dan lofverwerven;
Hun hulp, HeerDirecteur, in 'tgoede nimmer derven;
Dat zii, Heer Rector, ook hetgeen Uwedervaar;
'kHoop dat het vruchtgevolguw ijver evenaar;
Dat zoo de Burgerschool - 'tGymnasium stadgbloeije;
De jeugd, die ze bezoekt, in aantal immer groeije;
Blijv 'Kampen steeds gezocht om 'tgrondig onderwijs,
Dat men 'tgebouw daarvoorals zeer doelmatig prijz'.
Moog'dus de Raad verblijd, zijn zorgen zien beloonen,
Na kosten en na strijd deuitkomst die bekroonen.
'tGebouw, thans ingewijd - het blijveKampens eer,
Kweekplaats der wetenschap, van wijsheid nog veel meer.

En toen konden de lessen in het nieuwe gebouw beginnen.

Waren er tijdens de bouw al hiervoor wel en ook niet genoemde moei
lijkheden geweest, zeals dreigende verzakkingen, ook na de ingebruik
neming bleven er problemen, nu vooral met de verwarrning en ventila
tie; het duurde nog jaren voordat een bevredigende oplossing werd ge
vonden. Uit een rapport van 1883 blijkt, dat bij sterke O. en Z.O. wind
de bij het gymnasium, en bij sterke Z. en Z.O. wind de bij de H.B.S.
ingebruik zijnde lokalen veel te koud bleven, hoewel in die tijd van
borstrokken en lange onderbroeken de eisen lager waren dan nu. We
zien dan meteen, dat het gymnasium was gehuisvest in de naar de Boven
haven gekeerde vleugel. 6

Naschrift.
Het gebouw was eigenlijk te groot voor de toenmalige schoolbevolking,
ook al werd het tevens gebruikt voor een deel van het onderwijs aan de
leerlingen van de Hoofdcursus (opleiding van jongelui zonder H.B.S.
diploma tot officier) en ook nog enige tijd voor landbouwonderwijs.
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Aan de midden 1ge eeuw te Kampen opgerichte Theologische (Hoge)
School van de Gereformeerde Kerken (toen nog de Afgescheidenen)
werd een vooropleiding verbonden, die allengs evolueerde-in een-offici
eel gymnasium, ook voor anderen dan toekomstige studenten, dus voor
al voor leerlingen uit Kampen en omgeving. Dit Gereforrneerde Gymna
sium verzelfstandigde en zocht eigen huisvesting, waartoe omstreeks
1921 het plan ontstond tot nieuwbouw op het "turfterrein" aan de
Ilsselkade (waar later de percelen 57a en 58 verrezen).
Maar toen in 1922 werd besloten tot samenvoeging van gemeentelijke
H.B.S. en stedelijk gymnasium (het laatste had nog maar een vijftiental
leerlingen!) werd de huisvesting zo geregeld, dat de gymnasiumvleugel
vrij kwam en deze werd nu verhuurd aan het Gereforrneerd Gymnasium.
Dit Gereformeerd Gymnasium werd later omgezet tot Johannes Calvijn
Lyceum, dat in 1969 een eigen gebouw heeft betrokken. Daardoor
kreeg het Gemeentelijk Lyceum, overigens inmiddels omgezet tot
Almere-College overeenkomstig de voorschriften van de Mammoetwet,
weer meer ruimte ; toch voldoet het gebouw ondanks herhaalde, niet
altijd even geslaagde verbouwingen, niet meer aan de eisen des tijds en
binnenkort zal een nieuw gebouw word~n be~rokken.7 Het lijkt erop,
dat het dan bestemd zal worden voor huisvesting van de nieuwe Sociale
Academie; het zal dan wel weer verbouwd worden en hopelijk bestaat
dan de gelegenheid om op enkele punten de originele vorrn weer terug
te brengen, waarbij vooreerst te denken valt aan de binnenplaats.
Zoals voor het huidige gebouw een nieuwe besternming lijkt te zijn
gevonden, zo yond ook het oude gebouw aan de Koommarkt een
nieuwe bewoner. De tot omstreeks 1880 verspreide opleiding van uit
muntende onderofficieren tot officier - daaronder begrepen deze laat
ste opleiding voor diegenen, die met meer dan gewoon succes de cursus
van een der Instructiebataljons, opleiding voor onderofficier, hadden
gevolgd - werd in Kampen geconcentreerd, en de bestaande beperkte
hoofdcursus werd daartoe uitgebreid. De huisvesting werd na enig over
leg gevonden in het gebouw aan de Koommarkt. De gemeente streefde
een zekere integratie na van het H.B.S.-onderwijs en het H.C.-onderwijs;
maar daarvan wilde de minister niet weten. WeI kwam he tin de prak
tijk hierop neer, dat leraren van H.B.S. en gymnasium ook les gaven aan
de Hoofdcursus. Anderzijds werd in de loop van de jaren menig H.C.
officier benoernd tot leraar aan H.B.S. en gymnasium. Ook werd - als
gezegd - het nieuwe gebouw voor H.B.S. en gymnasium op sommige
men gebruikt voor lessen van H.C.-leerlingen.
In de jaren twintig van deze eeuw werd de officiersopleiding geconcen
treerd, en de hoofdcursus verdween. WeI werd nog een school voor
reserve-officieren der infanterie te Kampen gevestigd, maar de reorga-
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nisatie na de tweede wereldoorlog bracht mee, dat ook dit belangrijke
garnizoensonderdeel voor Kampen verloren ging. Nog een aantal jaren
werd de Koornmarkt-kazeme gebezigd voor militairen, maar tenslotte
verdween alle militaire leven uit Kampen, laatstelijk uit de Van Heutz
kazerne in 1973. Daarmee ging voor Kampen een element verloren, dat
vele jaren lang, zowel economisch als maatschappeiijk en cultureel, voor
de Kamper samenleving van groot belang is geweest; op zichzelf is dit
uiteraard een afzonderlijke beschouwing waard.
Voor de Koornmarkt-kazerne werd een nieuwe bestemming gevonden.
De gebouwen, steeds in eigendom van de gemeente Kampen gebleven,
werden in 1972 verhuurd aan de inmiddels sterk uitgebreide Theolo
gische Hogeschool, die zodoende uitbreiding kon vinden voor haar be
perkt geworden huisvesting aan he! begin van de Oudestraat.
Zo zien we, dat ook een betrekkelijk neutraal lijkende kwestie als de
herhuisvesting van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in Kampen
gelegenheid geeft om een kijkje achter de schermen van het boeiende
beeld van toen te werpen.

NOTEN:

1. Vertaling:
School van kerk en overheid.
De kennis der talen is de sleutel tot de wetenschap.
De tijd gaat voorbij
Anno 1631

Het trapje, en mogelijk ook de deurpartij, is vermoedelijk plm. 1800 gerestau
reerd (zie Reijers, Kamper Almanak 1933).

2. De gegevens voor dit onderdeel zijn hoofdzakelijk ontleend aan een (aanbevo
len) artikel van dr. Kolman (Kamper Almanak 1969/70) en voorts aan de art i
kelen van dr. Reimsma in V.&M. van O.R.G. (79ste en 88ste stuk) en Spiegel
Historiael (februari 1976).

3. De oorspronkelijke schets van Koch bleek onvindbaar. Dat geldt ook voor de
schets voor het meer monumentale gebouw, dat in ieder geval niet geheel
gevolgd is; zo was aanvankelijk onder meer een inpandige conciergewoning
gepland.

4. De aanneemsom bedroeg f 133.850,-.
5. Verslag Kamper Courant 14 januari 1883.
6. De gegevens voor dit onderdeel zijn hoofdzakelijk ontleend aan de verslagen

der raadsvergaderingen uit die jaren, waaronder besloten, en enkele .archief
mappen uit het gemeentearchief, o.a. N.A. inv. 2788.

7. De veronderstelling, dat zulks op zeer korte termijn zou geschiedenis, was de
aanleiding tot dit artikel. Inmiddels is de nieuwbouw weer naar de toekomst
verschoven en een "eeuwfeest" is niet ondenkbaar.
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