
UUDHEIDKiTNDE.

NAl11EN VAN RECTOREN, CONRECTOREN EN PRAECEP.
TOREN DER AMERRSF00RTSCHE LAT. SCHOOL.

De eerste , die als rector der school genoemd wordt in
1380 is Willem Hendriksen welke Bemmel , Beschrij ving van

Amersfoort, I, .186 , „opgekweekt was in de onderregtingen
„van Floris Radewijn. Eerst was hij Rector der Schoole te
„Amersfoort, daarna wierdt hij Priester en Pastoor van
,,st. Joriskerk en Biegtvader van de S. Agnes zusteren aldaar.
Jervolgens werd - hij aangesteld tot Pater en Overste van
,,het Fraterhuis van de Broederen des Gemeenen Levens.
,,Eindelijk werd hij Generaal der ganscher orde van S.
,,Franciscus van den Derden Regel." (Zie verder v. Bemmel
1. c. Delprat, Broed. des Gem. Levens, p. 109 vgl. Hartman,
Van de , Veluwe en Uit den Achterhoek p. 148 vgl. e. a.

Zeer duister is de geschiedenis der Lat. School in dezen
tijd , en moeilijk is daardoor na te gaan wie der genoemden
verbonden was aan de stadsschool of aan het Fraterhuis
van de broederen des Gem. Levens ( of beter misschien van
de St. Jans broederen). Met eenige zekerheid durven wij
als rector ook van de stadsschool noemen:

1437. Meyster Symon, en
1506. Petrus Montanus (van den Berg) , wiens naam wij vinden in

de Sted. Rek. (v. Amersfoort) 1506: „Item gegh(even) meester
Peter rectoir op sijn loen vi gi. tot xxx st. tstuck." (Zie ver-
der over hem v. d. Aa).. Hij was een vriend van Erasmus.

1522. Gerardus Lystrius , evenals Montanus leerling van Alex.
Hegius. Hij Wilde, zooals hij zegt . in de voorrede van zijn
Commentarius in dialecticam Petri Hispani , „de nugae
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en den geesteloozen ballast , waarmee men de jeugd
onder bet aanleeren der dialectica ellendig kwelde" ,
doen verdwijnen (zie v. d. Aa , Biog. Woord., Delprat,
Verh. over de Broederschap v. Geert Groete , Hartman
1. C. etc.). Hij werd beschuldigd te Zwolle door vergif
den dood te. hebben verhaast van zijn ambtgenoot Johan-
nes Murmellius.

tot 1526. Ocher Jansz. van Dordrecht.
Onder hem komt als Meester voor : de Rechtoers broe-

der, Meyst. Jan van Neirden.
Bij Matthaeus (Chron. Amorf. incerti auctoris) p. 179

wordt als Amersfoortsch rector nog genoemd cue bekende
Lambertus Hortensius. Ook v. Rootselaar (Geschiedk.
Bijz. Amersf. I. p. 162 vgl. , levert een betoog, waarin
hij het aannemelijk tracht te maken dat Hortensius te
Amersfoort rector is geweest. Het komt mij echter voor
dat wij dit niet kunnen aannemen , zoolang geen deug-
delijker bewijzen zijn geleverd , dan de boven geciteerde
plaats bij Matthaeus en zijne bekendheid met Amersfoort-
sche toestanden. Door zijn verblijf te Utrecht en zijne
betrekking aan de Hieronymusschool was hij in staat
daarvan op de hoogte te geraken. Ook komt het mij

vreemd voor dat Verhoeven (bij Matthaeus p. 46 , onder
de mannen Aoctrina et moribus longe praestantissimi",
die aan het hoofd onzer Lat. school hebben gestaan,
Hortensius niet noemt , die zeker meer dan andere door
hem genoemde mannen (Bileus, Hovius) het recht heeft
onder deze rubriek vermeld te worden.

na 1526. is Mr. Ludolphus van Deventer, zich noemende Pithopoeus
Kier rector geweest of heeft men ten minste met hem
onderhandeld , want toen in

1534. Meyster Anthonius , priester uit Utrecht , alhier werd be-
noemd, werd in het slot van zijne aanstelling opgenomen,
dat ,alle andere conditien sullen staen in alle maniere
,,als mr. ludolf van deventer angenomen was".

1899.	 23
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1535-1542. Ludo 1phus van Deventer (Pithopoeus) geh. met Lu-
berta Barlia (zie v. Rootselaar, Geschiedk. Bijzonderh.
Amersf. I. p. 164. II. p. 72. Hij werd beschuldigd
AM hie die leeringen van Luthero off anderen tho
gedaen zolde zijn". (Zie verder over hem v. Rootse-
laar in het boven aangehaalde werk.) Hij stierf te
Amersfoort (?) in 1596.

Onder hen waren Praeceptoren : Dirck Zomer, ge-
huwd met de dochter van den rector (zie v. Rootselaar).

Meyst. Thonis.
Heer Peter Pouu'els.
Meyst. Jan Everts.
Heer Hillebrandt.

1542 —.1549. Johannes Oridryus of van Bergheyck; hij werd beschul-
digd ,geinfecteert te zijn van heresie (zie het art.
van J. J. Dodt v. Flensburg , in het Tijdschrift voor
Geschiedenis , Oudheden en Statistiek v. Utrecht IX.
2. p. 241. en van Rootselaar.) In 1547 heeft men
een poging gedaan hem te doen vervangen en werd
tot rector benoemd Henricus Geldorpius, rector te
Sneek. Deze bedankte echter wegens het te lage
tractement. In 1549 heeft Oridryus zooals Matthaeus
mededeelt (Chron. Amerf. Incerti Auct. p. 181.) Phi-
lippus, den zoon van Karel V, met een Latijnsch
gedicht verwelkomd. Toen werd hij dus waarschijnlijk
nog niet van ketterij verdacht.

1550-1555. Johannes Novesius (van Neusz) stierf in 1558.
Corrector : Christophorus Vladeraccus , later rector

te 's Hertogenbosch en daarna hoogleeraar in de
Rhetorica aldaar, stierf 1601. Hij droeg aan de
Amersf. Regeering een boekje op , getiteld : Polyonyma
Ciceroniana vario indice, ut diversarum nationum
linguis servire possint, accommodatissime conscripta
per Chr. Vladeraccum Ducissylvium 1584. Uit de
voorrede voor dit boekje blijkt de groote ' achting
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waarin Novesius te Amersfoort stond. (Zie Eigen
Haard 1898. pag. 141.)

Zoowel Joh. Novesius als mr. Ludol f van Deventer
en Meister Symon komen voor op een lijst van „de
broederen ende susteren die ghestorven sijn in der
broederscap onser liever Vrouwen loll. (mnscr. uit

de He eeuw , berustende op het Oudheidk. Museum
Flehite te Amersfoort.)

Praeceptores : 1550. Meist..Henrick Goudt.
„ Johan Goch, zie v. Root-

selaar. Amerf. 777–.-
1580  II, p. 345.

1555-1567. Nicolaus Edanus (v. Ede). Zijne aanstelling vindt
men bij v. Bemmel, Beschrijving v. Amersfoort. I. p.
423 vgl. Na zijn aftreden in 1567 bleef hij in Amers-
foort wonen.

Praeceptor (o. a.) : Mr. Jan van Nuys , die nog 2 1/2

jaar na de komst van Edanus in functie blijven zal
(zie v. Bemmel, 1. c., p. 424). Misschien is hij dezelfde

als de afgetreden rector Joh. Novesius.
1567-1574. Johannes Caesarius uit Remand (Zwitserland) (zl'j'ne

aanstelling bij v. Bemmel , ibid. p. 426-429.) In

Utrecht komt in 1586 een Johannes Caesarius en in

1608 een Matthaeus C. voor , als praeceptor aid
Hieronymusschool.

1574-1585. Johannes Cornelius Gesselius , geb. te Amersfoort (zie
Jacob Cats, 82jarig leven), gehuwd met eene zekere
Wittia (de Wit?) (Theod. Verhoeven, Brevis et suc-
cincta descriptio etc.)

Praeceptores : Mr. Harmen Adriaensz., succentor, ,

over!. in 1593.
Mr. Lamphert Willemsen 1576-1586 , daarna Mr.

Isaec V. Wael.
Mr. Cornelis van Ingen.
Mr. Gerryt v. Barnefelt.
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1586-1588. Balthasar Hydoremen uit Arnhem.
Praeceptor : Mr. Bernardus v. Laar uit Harder-

wijck , 1586.
Mr. Brant en Mr. Joost (B'*I?) uit Leiden.

1588-1594. Rectoraat waargen. door Mr. Berent van Laar.
Praec.: Aernolt Bacichuyze, Gerrit v. Barnefelt,

Isaec V. Wael.
1594-1619. Johannes Cornelius Gesselius (zie boven) weder be-

noemd op aanbeveling van Johan v. Oldenbarneveld.
Conrector : Bern. van Laar (zie boven) gestorven

in 1614.
Henrick van Schaick 1614-1616.

Thimannus Gesselius (zoon van den rector) 1616-
1619.

Praeceptores : Gerryt van Barnefelt (zie boven) ,
gepens. in 1617.

Egbertus V. Staverden, houdt ook openbare lessen
en noemt zich „professor publycque in philosophia."

Isaec van Wael (zie boven) overl. in 1605.
Aernolt Backhuyze, overt. in 1619.
Henrick Berents , in 1605.
Warner. s .Henrici , 1606-1610.

Joannes Joannis (ook Rommius en Biltanus) 1610.
Adrianus 11 o llius , vraagt in 1619 ontslag , Schol .

arch en Schepen in 1623, Burgemeester 1631-1634.
In 1619 worden Joannes en Thimannus. Gesselius

ontslagen op aandrang van de Classis en de Synode,
daar zij als Katholieken weigeren de zoogen. synodale
acte te onderteekenen. De eerste blijft te A. wonen,
waar hij in 1627 sterft. De tweede vestigt zich later
als geneesheer te Nijmegen, daarna te Utrecht,
waar hij zeer oud sterft. Ook Joannis wordt ontslagen,
maar spoedig weder benoemd. 1 )

1) Zie het stukje van miju hand get.: de Latijnsche School te Amerafoort 1619

1623 overgedrukt uit Amersf. Cour. 1897. Aug. en Sept.
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1619-1623. Jacobus Hovius , in 1623 ben. tot rector te Gouda.
Praecept. Joannes Verkammen 1619-

Esaias David Meurant 1620-1621.
Henricus Theodori 1619.
Joannes Joannis Biltanus (zie boven) 1621.

1623-1669. Theodorus Schut , Med. Dr. uit Gorinchem , gepens.
in 1669 overl. in 1678. Voor hem was benoemd tot
Rector Henricus Antonides „rector tot Bolsweert."
Deze bedankte echter, waarna op zijne recommanclatie
werd uitgenoodigd zijn broeder Hermannus Antonides,

Predikant te Naarden. Deze wilde het rectoraat aan-
vaarden op conditie , dat hij tevens „zou geadmitteerd
worden ad ministerium verbi Dei , eens des weecks
alse des sonnedaechs bij hem te bedyenen gratis."
Dit wordt hem op aandrang van den Kerkeraad ge-
weigerd. Ten gevolge hiervan neemt hij de benoeming
niet aan. (Zie : De Latijnsche School te Amersfoort
1619-1623; overgedr. uit de Amersf. Cour. 1897).

Tot 1627 wordt geen Conrector benoemd, daarna:

Conrector : Petrus Schut broeder van den rector

1627-1659, huwt 9 Febr. 1633 met Margrieta van
Schaeck, sterft in 1659 en wordt opgevolgd als Prae-

ceptor (niet als conrector) door zijn zoon Assuerus
Schut 1659.

Praeceptores : Joannes Verkammen, gepens. in 1657.
Joannes Biltanus (zie boven) gepens. in 1662.

Henricus Theodori, (zie boven) op verzoek ontsla-
gen in 1629 en opgevolgd door zijn zoon.

Theodorus Henrici, zich ook noemende van Wage-

ningen , huwt 1636 met Jacomina Baers uit Amersf.,
wordt in 1647 op verzoek ontslagen.

Henrick Christiaensz. van Hoppesteyn 1647 1666,

gehuwd met Geert Jansen. In 1659 voor de 2de maal
gehuwd met Hesther Frericks Noratt uit Amersfoort.
In 1666 overt. aan de pest.
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Gisbert van Brakel 1658— t661, op verzoek ontslagen.
Justinus .Heck 1661 gehuwd met Aeltien Adriaans

van Utrecht.
Jan van Bemmel (apotheker) 1662
A llert van Bemmel 1666

1669-1699. Assuerus Schut, Petri filius. Med. Dr. Pres. v/h Chi-
rurgisch College , werd in 1684 Raad der stad , in
1691 Schepen. Hij werd in 1699 gepensioneerd en
stierf in 1716.

Conrector 1669: Justinus Heck (zie boven) overt.
in 1675.

Caspar Scharbach 1675 -1685, vertrekt waarschijn-
lijk in 1685 naar Harderwijck , nadat hem verzocht
was zijn ontslag to vragen. Ontvangt echter een
vleiend getuigschrift en f 1200. Na hem wordt voor-
loopig geen conrector benoemd.

Lectores : Jan van Bemmel (zie boven).
Joh. Tinnenbergh 1669-1684, gehuwd met Sara

V erhoe f f .
Allert van Bemmel (zie boven).

1700-1735. Franciscus Lentfrinck 1 ) nit Utrecht, staat tot 1706
als Conrector aan het hoofd der school , wordt daarna
tot rector benoemd. Hij is misschien de zoon van
Ger. Lentfrinck lector to Utrecht van 1690-1708.
In 1723 wordt hij gekozen tot Raad der stad , in
1734 tot Schepen, overt. in 1735. Voor hem was
tot conrector ben.: Joan Roosendael , die echter niet
aanneemt. Gedurende het rectoraat van Lentfrinck
is er geen conrector.

Praeceptores : Jan van Bemmel (zie boven) overt.
in 1712.

Johan Lentfrinck , overt. in 1706 , gehuwd met
Geertr. v. Helsdingen.

1) Waarschijnlijk de vader van den dichter Fr. Lentfrinch (zie v. d. Aa, Biog. Woord, )
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Allen van Bemmel, (zie boven) overl. in 1709.
I. van Helsdingen , 1706 —1724.
Philibert Vilette , uit 's Gravenhage 1709—
Arend Ketel 1724.1725, ben. op recommandatie

van Prof. Duker te Utrecht , wordt in 1725 naar
Rotterdam beroepen.

Johan van Rhijn 1725-1726. In het laatste jaar
naar Rotterdam beroepen.

Johan ter Hoeven 1726-1728: ben. op recomm.
van Prof. Duker, in 1728 naar Rotterdam beroepen.

Isacq Lentfrinck 1728 , oudste zoon van den rector.
1735-1746. Martinus de Conink uit Dordrecht. In 1746 wordt

hij ben. tot Praeceptor te Utrecht, in 1748 tot con-

rector aldaar 1785.
Conrector: Wessel Engeling 1742— Ben. op recomm.

van Prof. Wesselincj te Utrecht nadat Daniel ter Horst

had bedankt.
Praeceptoren : Isacq Lentfrinck, overl. in 1742.

Philibert Vilette (zie boven).
1746-1761. Cunradus Ludovicus Jungius , Praceptor te Kampen

gehuwd met Anna Wilhelmina Schuur. Biedt in 1747
aan den raad een exemplaar zijner oratie gehouden

,ter occasie van de aanstellinge van sijn Fiirstelijke
Doorl. den Heere Prince van Oragne tot , Stadhou-
der". Hij legt in 1761 zijn rectoraat neer en zet
zich als advocaat te Amsterdam Weer nadat de Raad
aan rector en praeceptoren verboden had reehtsge-
leerde praktijk uit te oefenen.

Conrector : Wessel Engeling (zie boven) , vertrekt

in 1749 als Praec. naar den Haag.
Christiaan Lentfrinck 1749, vertrekt in 1754, als

Praeceptor naar Nijmegen.
Jan Frederik Reytz uit Leiden 1754 1757 , bij

het lot gekozen tegen Simon de Leeuw uit Utrecht

na geexamineerd te zijn door den rector. In 1757



344	 OUDHEIDKUNDE.

wer1 hij Praeceptor te Utrecht, waar hij van 1769--
1801 Rector was.

Simon de Leeuw , Jan.—Jun. 1757 , wordt in Juni
naar Dordrecht beroepen, wordt in 1759 rector te
Leiden, in 1769 te 's Gravenhage, waar hij in 1813
sterft , 82 jaar oud (v. d. Aa).

Anthony du Cloux, ben. bij het lot tegen Petrus
Doucy.

Praeceptores : Philibert Vilette (zie boven) , gepens.
in 1748 met behoud van tractement. Hem wordt
gepermitteerd te gaan wonen te Colhorn bij zijne
dochter Mevr. Ruynck, schrijfster van stichtelijke
gezangen (zie v. d. Aa). Overl. in 1760.

Gijsbert Heynen, burger te Amersfoort 1 748 , ben.
na geexamineerd te zijn door den rector.

1761-1780. Wilhelmus van Belmond, praeceptor te Gouda geh.
met Magdalena Suzanna le Roy. Na den dood van
zijne eerste vrouw in 1776  huwt hij in 1777 met Sara
Scheltus te Schoonhoven. In 1776 wordt hij ben.

tot rector te Haarlem , doch bedankt ; wordt in 1777
raad der stad en tevens afgevaardigde ter vergadering
v!d Staten 's Lands van Utrecht, in 1778: schepen,
overl. 4 Mei 1780.

Conrector : Anthony du Cloux (zie boven), huwt in
1769 , 8 Mrt. met Marthe Marie La Lauze , bij wie
hij zes kinderen heeft , houdt in 1775 bij de jaar-
lijksche promotie een oratie „de officio iudicis in
causis criminalibus" , legt in 1779 zijne betrekking
neer en zet zich neder te Amersfoort als advocaat.
Daarna wordt geen conrector benoemd.

Praeceptor. Gijsbert ieynen (zie boven.)
1780-1784. Richaeus van Ommeren, geb. 1758 (v. d. Aa) , rector

te Dockum , vroeger Praeceptor to Zwolle. Voortaan
mag geen rector of praeceptor een magistratuur der
stad waarnemen. Hij draagt zijne inaugureele oratie
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aan de regeering op. Peerlkamp noemt hem onder
de Lat. dichters. In de Deliciae Poeticae van v.
Kooten zijn verscheidene verzen van hem opgenomen.
In 1784 wordt hij ben. tot rector te Amsterdam,
waar hij sterft in 1796.

Praeceptor : Gijsbert Heynen (zie boven).
1785-1788. Prof. Johan Adam Nodell, prof. te Campen geb. te

Leeuwarden 17 July 1754 krijgt ook hier de titel van
Professor Eloquentiae et Historiarum. Nodell is ge-
boren te Leeuwarden 17 Juli 1754 en was leerling

van het Gymnasium te Leeuwarden (Boot, de list.
Gymn. Leovard. Hij huwde in Maart 1777 met
Regina Catharina Lange v. Groningen , was van 1766-
1770 rector te Dokkum daarna te Kampen. Peerl-
kamp noemt Nodell onder de Lat. dichters. Zie Mr.
W. B. S. Bodes, Frieslands Hoogeschool II. r. p. 615
vgl. In 1787 draagt hij aan de regeering der stad
op : zijn werkje : j1avii Aviani Fabulae" (aanwezig
op de Koninkl. Bibliotheek). In Juni 17 88 wordt hij
benoemd tot Prof. te Franeker, in Juli 1788 tot
rector en prof. Honorarius te Rotterdam, overl. 11
Maart 1814.

Praceptor : Gijsbert Heynen (zie boven).
1788-1796. Hendrik Rana, uit Amsterda n , student te Leiden.

Zijne inaug. oratie op stadskosten gedrukt. Hij huwt
in 1788 , 21 Aug. met Anna Jacoba Arkshoek uit
Leiden. Vijf kinderen werden uit dit huwelijk te
Amersfoort geboren. In 1796 ben. tot rector te
Amsterdam.

Praeceptor: Gijsbert lteynen, overt. 1794 en opge-
volgd door:

Conrector : Willem Leonard Mahne, geb. te Amster-
dam 26 Mei 1772 , 1794 gehuwd met Dina Antoi-
nette van Diermen. Zeven kinderen worden uit dit
huwelijk geboren,
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1796--1809. Willem Leonard Mahne (zie boven), wordt in 1804

: ben. tot lid v/h Stedelijk Schoolbestuur (zijne echt-

genoote tot regentes van het St. Pieters en Blocklands

Gasthuis). In 1809 vertrekt hij als Rector naar

Zierikzee, in 1817 wordt hij Prof. te Gent, neemt in

1830 de wijk naar Vlissingen en gaat 1831 als Prof.

naar Leiden 1842.

Conrector : Herman Karsten 1796/ 1799 , lid v/d

commissie van publiek onderwijs. Vertrekt in 1799

als conrector naar Utrecht. Emeritus in 1823. Hij

wordt her opgevolgd door : Jan Anthony van Engelen,
burger van Amersfoort, geb. 1774, geh. met Maria
Kleinhoff 1799.

1809--1833. Jan Anthony van Engelen (zie boven) wordt in 1833

na klachten over zijne directie ontslagen en gepen-

sioneerd.

Conrector : Jan Adam Leinweber, geb. te Amersf.

12 Maart 1784, geh. met Dina Vlug 1809. In
(1819) zetter der belastingen en vrederechter. In

1825 moeten V. Engelen en Leinweber , daar zij vol-

gens de wet tot les geven niet bevoegd zijn aan den

Koning permissie vragen met hun onderwijs te mogen

voortgaan. Deze permissie wordt hun gegeven.

Volgens Kon. Besluit (1817) moet een leeraar

worden benoemd voor Wis- Aardrijks- en Geschied-

kunde. Hiertoe wordt aangesteld Jacob Borst 1818-
1825 (seboolonderw**zer 2e rang te Alphen) werd in

1825 ben. tot taalonderwijzer te Utrecht en hier op-

gevolgd door Hendrik Anthony Hamelberg 1826 uit

Zalt-Bommel, geb. 12 Jan. 1792 te Amsterdam , krijgt

in 1828 de titel van Lector , en wordt ben. in de

commissie voor toelatingsexamens. Hij is gehuwd met

Antoinette Louisa Sophia Heystelc.

1833-1840. Simon Karsten, eenige zoon van H. Karsten (zie

boven) , 1823 1826 Praec. te Utrecht, 1826-1832
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Prof. aan het Athenaeum te Brussel , 1832-1833

Praec. te Utrecht. Werd in 1840 ben. tot Prof. in

de oude talen te Utrecht.
Conrector : J. A. Leinweber (zie boven) viert in 1834

zijn 25-jarige ambtsbediening en ontvangt bij die ge-
legenheid uit de stadskas eene gratificatie van f 100.

Lector : H. A. Hamelbery (zie boven).
1840-1847. J. A. C. van Heusde, geb. te Utrecht 26 Mei 1812.

Aanvaardt zijn betrekking op 4 Mei 1840 met een
oratie : „de humanitatis studiis , reipublicae causa a
Cicerone cum cultis, turn traditis atque illustratis.
Hij wordt in 1847 ben. tot Prof. te Groningen in de
fac. der Letteren en Wijsbegeerte.

Conrector : J. A. Leinweber (zie boven).
Lector : H. A. Hamelbery (zie boven).

1847-1851. C. M. Francken, geb. te Muiden 7 Dec. 1820. Aan-
vaardt zijne betrekking 1 Nova 1847 met eene oratie:
„de grammatices studio ad consilium gymnasticae insti-
tutionis unice accommodato; wordt in 1851 ben. tot
Rector der Lat. Scholen te Leeuwarden als opvolger
van Dr. J. C. G. Boot.

Conrector : J. A. Leinweber (zie boven). Overt.
19 Mei 1849 , nadat hij 24 April van dat jaar zijn
40-jarige ambtsvervulling had herdacht. Hij werd
opgevolgd door:

Frederik August Hekmeyer 1849 , Litt. Cand., leer-
aan aan het instituut van Berkel te Montfoort. Hem
werd de verplichting opgelegd binnen 2 jaar te pro-
moveeren , hetgeen hij doet 3 Sept. 1851. In Juli

1850 houdt hij bij de jaarlijksche promotie eene rede-
voering : „de antiquarum litterarum studio juvenibus
summopere commendandis."

Lector : H. A. Hamelbery (zie boven), ontvangt in
1850 bij zijne 25-jarige ambtsvervulling een gratif _
catie van f 40.
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1851-1857. F. A. Flekmeyer (zie boven) op verzoek wegens ziekte
ontslagen in 1857. 1 )

Conrector : Dr. J. C. van Deventer 29 Jan. 1852.
Wordt in Mei 1853 tot Conrector te Dordrecht be-
noemd.

Dr. E. J. van Gorkom , Aug. 1853.
Lector : B. A. Hamelberg (zie boven) overl. in 1852 ,

opgevolgd door J. Borst , Aug. 1853.
1857.	 Dr. E. J. van Gorkom, ben. 13 Juli 1857 , overle-

den 23 Aug. 1857 , zonder dus in functie te zijn

geweest.
1857 — 1886.1886. Dr. D. Burger te Doesburg , geb. 4 Febr. 1820,

overl. Oct. 1891 (Zie Scheltema, Levensbericht van
Dr. D. Burger).

Conrector: Dr. J. Sandberg te Utrecht 1857. In
1886 op verzoek eervol ontslagen.

Lectdr : J. Borst (zie boven). Aug. 1868 eervol

ontslagen.
G. C. Wouters, 1871-1874.

R. J. Snyder, 1875.

1 Sept. 1879 werd het Progymnasium geopend.

De bronnen , waaruit voor het hier voorafgaande is geput , zijn
voorzoover zij niet zijn opgegeven : Resolutieboeken en Stedelijke
rekeningen berustende op het Gemeente-archief te Amersfoort, ver-
der Trouw- , lidmaten- en begrafenisboeken van de Ned. Herv. Kerk
alhier en voor het laatste gedeelte (1840-1879) aanteekeningen
van Curatoren van het Gymnasium. Zeer verplicht zal ik mij
achten indien men mij , zoo mogelijk , nog meer inlichtingen ver-
schaffen wil over de door mij genoemde personen , vooral van die,

welke voorkomen voor 1830.
Amersfoort. 	 DR. H. J. REYNDERS.

1) Wordt in zijne laatste jaren wegens ziekte tijdelijk vervangen door Dr. Surin ar
en Dr. Mr. J. Soutendam.




