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In de Kamper Almanak van 1930'en 1933 kwam de Latijnsche School ter sprake, zoowel de inrichting zelve als het :
gebouw, dat haar herbergde, in twee opstellen van E. D. J.
de Jongh Jr. en A. J. Reijers. De volgende aanteekeningen
sluiten hierbij aan.
In het burgerboek van Kampen, dat omstreeks 130'2 aan~
gelegd werd, komt onder de eerste namen voor "Hermannus
rector scolarum". In 1329 huurt "dominus Henricus", pastoor
te Ens op Schokland en "rector scolarium" te Kampen, een
huis in de Geerstraat; verrnoedelijk is hij dezelfde als "magis~
ter Henricus", die tot de afgevaardigden van Kampen behoorde, welke in 1336 een verdrag sloten met koning Magnus
van Zweden en Noorwegen, dat betrekkinq had op de
Kamper nederzetting in het Zuiden van Schonen, waar de
haringvangst werd uitgeoefend.
De school was een parochiale school; men sprak later van
den "rector van der scholen van Sanct N icolaes kercke".
Een tweede, bij de O. L.~
V rouwenkerk behoorende school
stond eveneens onder het toezicht van dezen rector. Blijkbaar was het onderwijs aan de St.~Nicolaasschool bestemd
voor meer gevorderde leerlingen en werd hier het "trivium"
onderwezen, de drie vakken Latijnsche gramma'tica, stijlleer
of rhetorica en dialectica (oefening in zuiver denken en in
disputeeren), nog aangevuld met wat wis~ en sterrenkunde
en met muziek.
In de eerste helft van de 18e eeuw bloeide de school niet.
Om een einde te maken aan ,,'het verval van deser stads
9
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triviale scholen", wordt op 24 October

1724 door Schepenen

en Raad Gererdus Outho[ tot rector benoernd, op een salaris
van 800 gulden en met de verplichting, em des Zondags een
predikbeurt waar te nemen. Outhof had te Greningen de
zeven Latijnsche "scholen" doorloopen en aan de hoogeschool
eerst rechten en vervolqens talen en theoloqie gestudeerd.
Daarna had hij nog gewerkt te Franeker, Utrecht en Leiden;
in de twee laatste steden had hij de colleges van de vermaarde
geleerden Graevius, Gronovius en Perizonius bezocht. Tot
predikant te Emden beroepen, bled hij hier 26 jaren; toen
maakten politieke onlusten hem het verblijf onaangenaam.
Behalve met zijn herderlijke arbeid hield Outhof zich beziq
met het 'geven van onderwijs. Bijna dagelijks gaf hij les aan
jongelieden, "die de Latijnsche scholen door waren", in theoloqie, philosofie, Hebreeuwsch, Grieksch, geschiedenis, antiquiteiten en recht, om hen voor hun academische studien voor
te bereiden. Op 7 J anuari 1725 werd Outhof te Kampen als
predikant bevestigd. Een week later hield hij zijn intree-oratie
als rector. "Dit dubbel arnpt heeft hij met groten lof waargenomen, en is daarom ook bij elk in hoogagtinge qeweest".
Hij stierf te Kampen; Zondag 1 Februari 1733 hield zijn
coliega ds. D. J. Roldanus de lijkpredikatie *).
Van Outhofs talrijke geschriften is het meest bekend zijn
"Verhaal van alle watervlocden, van Noachs tijdt at, tot op
het jaar 1718", te Emden uitgegeven. Vermelding verdient
ook "Linguae Graecae rudimenta, methodo W elleriana cornposita" (Amsterdam 1729), omdat dit werkje blijk geeft van
de sedert het .laatst der 17e eeuw merkbare nieuwe bloei van
de studie der Grieksche taal, die v66r die tijd verwaarloosd
werd. Tjberius Hemsterhuis, hoogleeraar te Franeker en later
te Leiden, was de wegbereider voor deze Grieksche herIeving.
*) Een afbeelding van Outhof, door P. Schenk, kon niet opgenomen
worden, doordat de verzamelinq van het Koninklijk Prentenkabinet opgeborgen is, "om ze te beveiligen tegen oorlogsgevaar".
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Twee van hen hebben naam gemaakt, L. C. Valckenaer en
Th. van Kooten.
Lodewijk Casper Valckenaer had te Franeker gestudeerd,
o.a. bij Ttberius Hemsterhuis.
In 1740 werd hij te Kampen
benoemd.

Wel

kreeq hij hetzeHde

100 Carolus-guldens,

1741 vertrok

in

jaar een gratificatie

omdat hij een "beroep"

geslagen,

maar

Franeker.

Hier was hij in zijn studietijd

hij als
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elders had af-

hoogleeraar
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geraakt
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met

Frans Hemsterhuis, den zoon van Tjberius. Een merkwaardig
man,
State,
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maar

Grieksche

Hemsterhuis.

in zijn vrije

schrijvers,

van Socrates

uren

bij de

Raad

wijsgeer.

Bewonderaar

van
del'

die op 30 en 31 Mei de geboortedagen

en Plato herdacht.

die nu te Leiden doceerde,
op *).
Op 27 Januari

Commies

In 1772 draagt Valckenaer,

een Theocritus-uttqave

aan hem

1772 werd Theodotus van Kooten. weer een

*) Zie voor de beteekenis van Hemsterhuis, vader en zoon, en van
Valckenaer de dissertaties van L. Brummel (Frans Hemsterhuis, 1925)
en J. G. Gerretzen (Schola Hemsterhusiana, 1939).
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student uit Franeker,

conrector te Kampen; in 1778 ging hij

als rector naar Middelburg.
naar

Franeker,

In 1784 vertrok hij als hoogleeraar

maar in 1787 werd

hij wegens

Patriotsche

gevoelens uit zijn ambt ontzet en trok naar Frankrijk.
keerde hij terug en werd korte tijd Minister

In 1795

van Onderwijs

of, zooals men toen zei, A'gent van Nationale

Opvoeding.

Meer bekend is hij als Latijnsch dichter.
Hoe de Magistraat

en de Scholarchen

(thans

Curatoren

genoemd) hun taak opvatten, kan blijken uit een raadsresolutie
van

1766,

waarin

het

ging

over

te overvloedig

gegeven

vacantiedagen.
"Schepenen en Raden, geinformeerd sijnde geworden, dat de rector
deser stads trivia Ie scholen Petrus van Dorp aan de studerende
jeugd op deselve scholen veeltijds buiten en behalve de ordinaris
vacantien, haer door de Heeren van de Magistraat qeaccordeert,
nog bovendien aen deselve op de eene of andere praetexten vacantien 't sij van gehele of halve dagen na tijdsomstandigheden sonder
eenige de minste voorweeten of agreatie van de Heeren Scholarchen komt te verleenen, waer door desclve jongelingschap niet
aileen van derselver studien afqetrokken, en in derselver proqressen merkelijk nadeel werde toegebragt, maer ook bovendien veeltijds daerdoor aen deselve occasie werd gegeven tot verscheide
ongebondentheden.
So is na deliberatie goeitgevonden en verstaen denselven rector
bij desen wei ernstig te recommanderen en te gelasten om van hen
vorders buiten de ordinaris vacanti en aen de studerende jeugd
onder wat voorwendsel het ook sijn mogte eigener auctoriteit 't sij
van qeheele of halve dagen eenige vacantie te vergunnen dan na
voorgaende expres consent en geobtineerde permissie van de Heeren Scholarchen".

De leerlinqen, die de Latijnsche School afgeloopen hadden,
waren dikwijls nog niet geschikt, om de academische studien
te volgen, doordat ze te jong, te onrijp of in bepaalde vakken
onvoldoende beslagen waren. Ze kregen dan een tijdlanqTes
van een privaat-docent. Zulk een leerkracht werd bij raadsresolutie van 17 October 1757 naar Kampen geroepen.
"Schepenen en Raden, sedert eenige tijd herwaarts hare gedagten
hebbende laten gaan en in consideratie genomen om de alhier
studeerende jeugd eer en bevorens deselve tot de hoge academische
studien wierden gevordert, gelegentheit mogte worden gegeven om
vooraf na behoren tot die studien en wetenschappen te kunnen
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werden opgeIeid en so veeI mogelijk bekwaem gemaekt en de
eerste gronden daervan aIhier geIegt hebbende, sy naderhand meerder vrugt souden kunnen hebben van hunnen arbeid. Ten welken
einde sij tot derseIver nut en weIsijn nodig en dienstig geoordeeIt
hebben om uit te sien na een subject daertoe de gerequireerde
vereistens hebbende. En ons voorgekomen sijnde van de bekwaemhed eni ervarentheit van de hooggeIeerde I. D. van Hoven, professor historiarum et eIoquentiae opt gymnasium tot Lingen, so
hebben sij om geaIIegeerde redenen na rijpe deliberatie qoetqevonden en verstaen denselven I. D. van Hoven tot Professor Ordinarius binnen dese stad te nomineeeren en aen te stellen, so aIs wij
denseIven daertoe nomineeren en aensteIIen bij desen met sodane
digniteiten en praeeminentien en prerogativen aIs daertoe staende",

In 1764 werd hem van stadswege een salaris van 150 gulden toegelegd, omdat hij zijn ambt met alle ijver waarnam,
zoodat studenten van buiten de stad zijn lessen kwamen
volgen, terwijl hij "min vermogende burqerkmderen" gratis
van zijn lessen in philosofie, logica en historie liet profiteeren.
In 1793 stierf hij te Kampen.

AMPLISSIMIS. NOBILISSIMIS.
GRAVISSIMIS.
LIBERAL
C AMPENS

INPERIALIS.

QUE.

lUM. CI VI T A TIS.

MAGISTRA TIBUS.
QUI. QUE. IIS.A. TABULIS.
SUNT. PUBLICIS. SPECT ATISSIMIS. CONSULTISSIMIS.
QUE, VIRIS.
ELEGlAM. HANC.
E]\. QUAE. SUMMA.EST. OBSERVANTIA.
SACRAM. FACIT.

JOANNES. ADAMUS. NODELL.
Van Dorp werd in 1780 opgevolgd als rector door Iohennes Adrianus Nodell, rector te Dokkum; reeds in 1784 ver139

trok hij naar Amersfoort.

In 1782 gaf de Kamper Raad hem

de titel Professor poeseos et eloquentiae, omdat hij meermalen
proeven

gegeven

dichtkunde

en

had "van zijn kunde
welsprekendheid"

en bekwaarnheid

en wegens

het "goed

in
in

*).
Van 1785 tot 1800 stond Sjoerd Wijngaard aan het hoofd
van de school; het aantal klassen of "scholen" werd teruqgebracht tot drie, zoodat naast rector en conrector slechts een
praeceptor aanwezig was. Ook Wijngaard had te Franeker
gestudeerd en was sedert 1783 conrector.
In 1800 werd Wijngaard gepensionneerd; zijn opvolger
was Henricus Weytingh, rector te Zalt~Bommel,.die in Iunctie bleef tot 1834. In de Fransche tijd werd op het schoolgebouw beslag geIegd voor de legering van troepen. De lessen
moesten tijdelijk bij de docenten aan huis gegeven worden.
Na het vertrek der Franschen werd het onderwijs aan de
Latijnsche scholen hervormd door Koning Willem I; het
reglement van 2 Augustus 1815 stelde net geven van onderwijs in wiskunde, fabelkunde, oude en nieuwe aardrijkskunde
en geschiedenis, en Nederlandsche taal verplicht. Het aantal
leerlingen was echter verminderd en liep in 1817 zelfs terug
tot acht. Weytingh was de auteur van een paar Latijnsche
schoolboeken en een gelegenheidsdichter, die b.v. tijdens de
Belgische opstand twee Latijnsche verzen uitgaf ("De tumultu
Belqico" en "In victoriam de Belgis reportatam"}.
Van 1834 tot 1839 was Roeland van Wijk [zn. rector,
orde houden van de klassen, aan zijn zorgen toevertrouwd"

*) Het Gemeente-Archief bezit enkele rectorale oratien en geschriften,
b.v. een elegie .van Nodell, getiteld Libertas Batava, voorgedragen op
de jaarlijksche plechtige samenkomst in de WaaIsche Kerk (thans de
Doopsgezinde Kerk) , den 12en Mei 1780 en in hetzeIfde jaar uitgegeven
door de Erven Aegidius VaIckenier. Dank zi] de hulp van Mej. WeIcker
kan de daarin voorkomende opdracht aan de Kamper Overheden hier
in reproductie weergegeven worden. Het Archief bezit ook de Otia Litteraria van Van Hoven, zeven korte verhandelingen, waarvan de eerste
opgedragen is "ad viros amplissimos et consultissimos", Mr. J. Roelinck
en Mr. A. Vestrinck. Dit werkje verscheen in 1761, eveneens bij
Valckenier.
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zoon van den bekenden

instituteur

Jacobus van Wijk

Rzn.

Het is gewenscht, eerst even bij den vader stil te staan. Van
Wijk Sr. was opgeleid voor onderwijzer
genoot en vader,
Middellandsche

als gouverneur

en had, reeds echt-

twee jaar
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Zee aan boord van een fregat, dat de Alqe-

rijnsche zeeroovers moest tuchtigen. Daarna had hij elf jaren
te Hattem

aan het .hoofd van een kostschool

zoon Roeland stond hem terzijde en studeerde

gestaan;

tevens in de

klassieke talen. In 1828 benoemde het stadsbestuur
pen vader en zoon tot stadskostschoolhouders.
stond aan de Koornmarkt,
van de Hoofdcursus.

zijn

van Kam-

Hun instituut

ter plaatse van het latere gebouw

De stad had hier plaats gekregen voor

de stichting van deze school, doordat Christian

Gotlieb Neu-

haus .in 1827 een huis en hof aan de stad gelegateerd

had

en het huis van Jurjan

Het

Stedelijk

Instituut

Kok in 1828 was aangekocht.

van Onderwijs

en Opvoeding

groote bloei en streefde de zusterinrichtingen
Hasselt

en Singels te Vollenhove weldra

De jaarlijksche
werd bijgewoond

voorbij.

promotie had plaats in de Bovenkerk.
door het Stadsbestuur,

en den Plaatselijken
der Stichting

kwam tot

van Beqeer te

Commandant

de Schoolcommissie

met zijn staf. Het Museum

Campen bezit nog een paar gedrukte

met de tekst der driestemmige
exam en en de prijsuitdeeling

Ze

boekjes

liederen, die bij het openbaar
ten gehoore werden

gebracht.

Zoo zong het koor v66r het examen:
Broeders, stemt nu blijde toonen,
't Lang gewenschte feest vangt aan!
Ziet de rijen kerkwaarts gaan;
Kindermin wi! vlijt beloonen;
Ouders, Stads- en Schoolbestuur
Wachten ons in 't plegtig uur.

Na het examen volgde een andante (solo en koor):
De taak is afgewerkt; hoe vrolijk klopt het harte;
Dat angstig sloeg, bij het ter rije gaan, enz.
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De prijsuitdeeling
Dank,
Dank,
Dank,
Steeds

werd weer door een andante

gevolgd:

Ouders! vuurqe . dank voor uwe liefde en zorgen;
Stads- en Schoolbestuur voor 't geen gij voor ons deedt;
Leeraars! die zoo trouw, bij elken nieuwen morgen,
nieuwe zorgen tot ons geluk besteedt.

Van Wijk was een vruchtbaar schrijver. Hij gaf een bekend
Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek uit (1821-1842;
7 dIn). Met zijn vriend kapitein R. G. Bennet schreef hij
over de reizen der oude Hollandsche zeevaarders. Tal van
schoolboekjes en paedagogische opstellen zijn van zijn hand.
Merkwaardig is een klacht van 1837 over het steeds haastiger
tempo des levens. "Vliegende schuiten, stoornbooten, spoorwegen, snelwagens, diligences, stoomwagens en stoomwerktuigen en wat niet al vertoonen ten duidelijkste de overgroote
haast, die de menschen van onzen tijd hebben". Elders vaart
hij uit tegen overdrijving bij wat men teen verstandelijke
opvoeding noemde. "De jaren .die eiqenlijk bestemd waren
om de ledematen vlug en krachtig te maken, worden aan de
studeertafel in armen en beenen verlammend, ooqenbedervend, hersensverstompend, geestuitdrogend blokken en turen
in boeken doorgebracht".
In 1847 stierf Van Wtjk, enkele maanden nadat de Raad
hem met behoud van de volle jaarwedde gepensionneerd had.
In 1849 verscheen een levensbeschrijving van hem, door C.
van de Vijver, bij R. van 'Wijk Anth.z. te Zwolle; voorin
bevindt zich een door C. C. A. Last geteekend portret. Een
door denzelfden uitgever gepubliceerde afbeelding, ook van
Last, maar ge1ukkiger van gelaatsuitdrukking, vindt men in
deze Almanak *).
Roeland van Wijk promoveerde in 1831 en werd, zooals
reeds vermeld is, in 1834 opvolger van rector Weytingh. De
*) Het origineel berust op het Museum der Stichting Campen; her
Zwolsche Museum bezit een door J. Plugger geteekend portret van J.
van Wijk.
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Van Wijk stierf jong en werd opgevolgd door den conrector D. H. P. Abbing. Tijdens dit rectoraat had een belanqrijke reorganisatie plaats. In 1847 werd de Latijnsche School
..voorloopig en tot een proeve" vereeniqd met het Instituut
van Van Wijk en de nieuwe inrichting Stedelijk Gymnasium
genoem'd. Het bezat twee afdeelingen. waarvan de eene opleidde voor de Universiteit en de andere bestemd was voor
hen. die een ..beschaafde opvoedinq" wenschten te ontvangen
of opgeleid werden voor ingenieur of officier.
In 1854 werd Abbing opgevolgd door A. H. A. Ekker,
bekend als imitator van Horatiaansche oden en daarvoor in
1868 zelfs met een gouden eerepenning onderscheiden. In dit
jaar had een nieuwe reorganisatie plaats. Het gymnasiale deel
der school werd een zelfstandig gymnasium; de andere afdeeling werd als Gemeentelijke Hoogere Burgerschool eveneens
*) Bijdraqe tot de nagedachtenis van Roeland van Wijk [acobuszoon,
door G. H. Hein, P. H. Galle e.a.• 1839. - Van Wijk was een tijdlang
voorzitter van het Nutsdepartement Kampen der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, dat in 1833 een redevoering van hem 'over de "emancipatie der jeugd" in druk liet verschijnen.
[urriaan Moulin (t 1856), deurwaarder bij de Arrondissementsrcchtbank te Zwolle en het Kantongerecht te Kampen, ook redacteur van de
Kamper Courant. scherp penvoerder van Hbcrale beginselen, was ecn
verdienstelijk beoefenaar der Engelsche litteratuur. In 1814 had hij van
een doortrekkenden Duitscher een deel van Shakespeare ten geschenke
gekregen; en uit het moeizame lezen groeide oprechte bewondering. In
1835 verscheen zijn eerste vertaling, Macbeth, Zijn jonge stadgenoot
Johannes van Vloten heeft hem als Shakespeare-kenner herdacht en Burgersdijk bracht hem later hulde (R. Pennink, Nederland en Shakespeare,
1936).
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zelfstandig.

Tot directeur

van deze school werd dr. B. Mey-

link te Amsterdam
benoemd. In 1918 werd het 50~jarig
bestaan der H.B.S. gevierd: de tweede directeur, dr. H. J.
van de Stadt, hield bij deze gelegenheid een herdenkingsrede.
Toen het Stedelijk Gymnasium en de Gemeentelijke H.B.S.
in 1922 samengesmolten werden tot het Gemeentelijk Lyceum,
keerde men dus tot op zekere hoogte terug tot de toestand
van v66r 1868. Deze terugkeer was een gevolg van de noodzaak, am de kosten van dit onderwijs te verminderen, en toch
de klassieke opleiding, traditie van eeuwen, te handhaven.
In 1933 bedreigden Haagsche bezuinigingsplannen het
leven der school. Het van Kampen uitgaand verzet had echter
tot gevolg, dat de regeering haar plan wijzigde. 'w-: werd
bezuiniging verkregen door het combineeren van lessen in de
hoogere klassen. Zoo werd een onherstelbaar verlies voorkomen en behield Kampen ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden een centrum van geestelijk leven. Mogen nag velen
het Lyceum binnengaan om, zooals dr. C. P. Gunning schreef,
de zegen van harde arbeid vroeg te leeren kennen, de stuwkracht van vertrouwen te mogen ervaren en de realiteit van
idealen aan te voelen.
30 Augustus 1939.
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