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Het jaar 1876 is belangrijk in de geschiedenis van het gymnasium. Immers 
toen kwam de wet op het hoger onderwijs tot stand waarbij de positie van 
het gymnasium als enige vooropleiding voor de universitaire studie geregeld 
werd. Dit geschiedde op de basis van het zg. tweede humanisme. Wil men 
de betekenis hiervan goed begrijpen, dan dient men het oude humanisme 
in zijn beschouwing te betrekken. Daarbij komen wij dicht in de buurt van 
de stichtingsdatum van de Utrechtse Hieronymusschool, waaruit het Stede
lijk Gymnasium is voortgekomen. De Hieronymusschool is weliswaar opge
richt vóór de entree van het humanisme in ons land, maar kwam na enige 
tijd onder de invloed van deze cultuurstroming. 

TIJDVAK 1474-1636 

De Broeders des Gentenen Levens 

Over de rol van de Broeders des Gemenen Levens bij de stichting van de 
Hieronymusschool heeft nogal wat misverstand bestaan. Men heeft nl. wel 
gemeend dat deze uit onvrede met het verstarde onderwijs op de vier pa
rochie- en vijf kapittelscholen in Utrecht een eigen school met nieuwe metho
den gesticht hebben. In hoeverre is dit juist? Het huis in de Regenboog (Krom
me Nieuwe Gracht) dat drie broeders op 4 december 1474 als erfenis be
trokken, diende allereerst als fraterhuis van hun gemeenschap, waar men 
zich in navolging van Geert Grote, de stichter der zg. Moderne Devotie, 
toelegde op devotie en askese en in het algemeen op het doen herleven en 
verdiepen van de oudchristelijke deugden. Zielzorg kwam in de eerste 
plaats. Omdat zij echter een „Nachwuchs" wilden kweken, namen zij jongens 
in hun huis op die een zekere opleiding kregen in lezen, schrijven, zingen en 
Latijn. Daartoe richtten zij een school op, die zij wèl beheerden, maar waar 
zij doorgaans, zeker in de aanvang, niet zelf les gaven. Het zal wel enige tijd 
geduurd hebben voordat men de nodige leraren en leerlingen, en niet te ver
geten de toestemming van het Domkapittel, bij elkaar had. We zullen dus 
4 december 1474 als stichtingsdatum zo moeten interpreteren, dat de Broe-



Hi'èronymus (geb. 347 in Dalmatic - overl. 419 of 420 in zijn kloos-
tes te Bethlehem). Hi'èronymus was de geleerdste theoloog van zijn 
tijd en met Augustinus de grootste kerkvader van het Westen. Hij 
studeerde in Rome bij de grammaticus Donatus. Hij bezat een grote 
kennis van Grieks en Hebreeuws. De door Hi'èronymus herziene 
bijbel in het Latijn heet de „editio vulgata", de algemeen verbreide 
uitgave. Zijn feestdag valt op 30 september. 

Houtgravure door Albrecht Dürer, 1511. 

ders toen in het bezit kwamen van de materiële basis voor hun school. Het 
eigenlijke onderwijs is later begonnen, vermoedelijk in 1478.*) 

1) Paulsen I, pag. 164 e.v. 
C. D. J. Brandt, De Hieronvmusschool en het Utrechtse cultuurleven, Jaarboekje van 
„Oud-Utrecht" 1940, pag. 35, 36. 
Post, pag. 55 e.v. 
C. D. Busken Huët, Het land van Rembrand (ed. Tjeenk Willink 1941, pag. 131-133) legt 
veel nadruk op het anti-in teil ectualisrne van de Broederschap. 



De patroon van de school 

Een stichting is pas volledig indien er (iets van) een mythe of sage aan ver
bonden is. Deze speelt bij de Hieronymusschool haar rol in de naamgeving. 
De drie broeders konden het n.l. niet eens worden in de keuze van de be
schermheilige: de een prefereerde Willebrordus, Utrechts eerste bisschop, 
de tweede Gregorius, de derde Hieronymus, beiden schutspatroons van de 
Broeders. Tenslotte besloten zij het lot te laten beslissen nadat zij God ge
beden hadden zijn wil via deze loting kenbaar te maken. Daartoe schreven 
zij de namen van de drie heiligen op drie papiertjes, op elk papiertje één hei
lige, wierpen deze in een „hol" vat en lieten na het gebed een van de broe
ders een papiertje trekken. Dit bevatte de naam van Hieronymus naar wie 
sindsdien de school vernoemd is. Achteraf mogen wij dankbaar zijn met 
deze uitslag: Hieronymus even geleerd in de klassieke letteren als bedreven in 
bijbelverklaring en theologie is een waardiger patroon dan zijn beide „con
currenten". 

Het programma van de beginnende Hieronymusschool zal geen grote ver
schillen met dat van de reeds bestaande scholen vertoond hebben; wat wèl 
anders was, was de sfeer waarin geleefd en gewerkt werd. Een werkelijke 
vernieuwing van het onderwijs kwam tot stand met de komst van het hu
manisme in het eerste kwart van de 16de eeuw. Zozeer werd de tijdgeest 
daardoor beheerst dat ook de Broeders, ondanks hun anti-intellectualisme, 
zich daaraan niet konden onttrekken. 

Humanisme 

Het humanisme is ontstaan in Italië in het Quattrocento 1a). In deze gees
telijke stroming staat de mens - in tegenstelling tot de middeleeuwse op
vatting - centraal: deze ontdekt het eigen ik en wil hieraan in de meest 
persoonlijke en genuanceerde vorm uiting geven. De hoogste vorm van 
mens-zijn ziet het humanisme in de antieke mens, die zijn expressie ge
vonden had in literatuur en kunst. Door imitatio 2a) is dit hoge niveau te be
reiken en wel speciaal door actieve en passieve beheersing van het Latijn in 
zijn meest volmaakte vorm: het klassieke Latijn, vooral van Cicero. Omdat 
de imitatio 2a) het meest tot uiting kan komen in de eloquentia 3a) en de 
poëzie (de metrische vorm van de eloquentia 3a) zijn de redevoering, de 
brief en het carmen de hoogst genoteerde stijlmiddelen van de humanist. 
Basis van deze geesteswerkzaamheid vormt de bestudering van de Latijnse 
grammatica in verband met klassieke teksten. Want slechts door directe om
gang met deze hoge voortbrengselen van de menselijke geest ontstaat wer
kelijke geestelijke vorming en is men in staat in de imitatio 2a) de meest per
soonlijke stijl en daarmee tegelijk de hoogste ethiek te bereiken. Grammatica, 
stijl, ethiek vormen de trits van het oude humanisme. 

la) De 15e eeuw 
2a) Nabootsing 
3a) De welsprekendheid 



Het humanisme meende dat de barbaries 4a) ontstaan door het verval van 
het christendom kon worden bestreden door beoefening van de bonae lit-
teraeßä) Vooral de humanisten ten noorden van de Alpen wilden daarom de 
jeugd hierin onderwijzen. Onderwijs, waarin ook het lekenelement een plaats 
had, werd een essentieel kenmerk van het (noordelijke) humanisme en 
heeft ten zeerste bijgedragen tot de verbreiding van de humanistische ideeën. 
Erasmus heeft op dit gebied een belangrijke bijdrage geleverd, vooral in zijn 
geschriften De pueris statim ac liberaliter instituendis 6a) en De docendi ra-
tione.7a) Deze zijn de grondslag geworden van het humanistische onder
wijs. Hierin ontwikkelt hij een methodiek die op menig punt verrassend mo
dem aandoet. Het kind moet als kind beschouwd worden en niet als een 
kleine volwassene. Het onderwijs dient zich aan te sluiten bij de capacitei
ten en belangstelling van het kind. Derhalve behoort het aanvangsonderwijs 
in het Latijn in conversatievorm gegeven worden over onderwerpen uit de 
directe levenssfeer van het kind. Slechts zo kan men komen tot een kennis van 
in het Latijn in conversatievorm gegeven te worden over onderwerpen uit de 
moet een beroep doen op de gezonde eerzucht van de leerling en geen dwang 
uitoefenen door lichamelijke straf. 

De opkomst van de Hieronymusschool 

Dat de Hieronymusschool spoedig na haar oprichting opgang gemaakt heeft, 
blijkt uit de aankoop van aangrenzende huizen, die reeds vóór de eeuwwis
seling begon. Hieronder bevond zich de Domus Pauperum, een tehuis voor 
behoeftige leerlingen. Een ander tehuis, het Collegium Willebrordi, werd el
ders in de stad gevestigd. 
Waarom de Hieronymusschool deze snelle opkomst beleefde, is niet geheel 
te achterhalen. Opvallend is dat deze reeds begon vóór de stormachtige entree 
van het humanisme in ons land in het eerste kwart van de zestiende eeuw. 
Misschien stak de nieuwe sfeer sterk af tegen de achterlijkheid van de reeds 
bestaande negen scholen. Een andere gunstige factor was de belangstelling 
van de overheid: stedelijke deurwaarders werden ingeschakeld bij het innen 
van de schoolgelden; stedelijke „visitatoren" controleerden bijwijze van com
missie van toezicht school en scholieren en brachten verslag uit aan de 
stadsregering. Verder ontving de Hieronymusschool het privilege van het 
geven van Latijns onderricht aan twaalfjarigen en ouder, de overige scholen 
mochten alleen maar aan jongeren een soort elementair onderwijs in dit vak 
geven. Zo werd de Hieronymusschool een school van hoger niveau: de La
tijnse of Groote School, die ook bezocht werd door leerlingen die geen 
geestelijk ambt begeerden.2) 
Uit het bovenstaande blijkt dat de Hieronymusschool in de 16de eeuw 

2) Post. pag. 56. 
4a) De onbeschaafdheid 
5a) De klassieke literatuur 
6a) Over de noodzaak vroegtijdig en ruim opgezet onderwijs te geven. 
7a) Over het systeem van het lesgeven 
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G. Macropedius (1486-1558), rector van de Hieronymusschool. 
Kopergravure, anoniem, c. 1550. (Gemeentelijk Archief) 

Titelblad van „Alle komische vertellingen van Georgias Macrope
dius" Utrecht, 1552. Houtsnede van Herman van Borculo. 

(Gemeentelijk Archief) 

een belangrijke plaats innam in het stedelijk leven van Utrecht. Of de school 
reeds vóór 4 augustus 1536 (waarop voor het eerst melding gemaakt 
wordt van de „visitatoren") stadsschool was, is onzeker. Men vraagt zich 
nl. dan af, wat de betekenis is van het besluit van de vroedschap van 23 sep
tember 1578 „dat men die schole van Sint Hieronimus tot behouft van de stadt 
sali anslaen" ( = in beslag nemen, overnemen).3) Vermoedelijk moet men dit 
zo interpreteren dat de stad controle uitoefende lang vóór 1578, maar toen 
pas het eigendom overnam. 

Macropedius 

De beginperiode van de Hieronymusschool blijft vaag en laat te gissen over. 
Dit wordt anders tijdens Georgius Macropedius (Joris van Lanckveldt), rec
tor van 1530 tot 1556.4) Dat het onderwijs tijdens zijn bewind humanistisch 
georiënteerd was, blijkt uit de aard van zijn geschriften. Daaronder zijn 
allereerst te noemen een aantal leerboeken voor de verwerving van het 

3) Zie Des Raads Dagelijksch Boek in dato (Wynne-Miedema, pag. XCIII). 
4) Engelberts, pag. 17. 
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schriftelijk en mondeling beheersen van het Latijn. Behalve door degelijk 
grammatisch onderwijs geschiedde dit via de typisch humanistische stijl
vormen als het gedicht, de redevoering en de brief. Ook heeft Marcopedius 
geijverd voor de invoering van het Grieks, met weinig resultaat, ook al 
omdat het Grieks zich in het humanisme heeft moeten vergenoegen met 
een tweede plaats na het Latijn. Zijn grote bekendheid heeft hij te danken 
aan het componeren van zg. cantilenen (jaarlijks plachten de leerlingen een 
lied gecomponeerd door de rector ten gehore te brengen) en nog meer aan 
zijn dertien fabulae, toneelstukken van moralistische of kluchtige aard, even
eens opgevoerd door leerlingen. Daaronder is de Hecastus, een versie van 
Elckerlyk, de bekendste. 
Het is de vraag in hoeverre Macropedius als volbloed humanist te beschou
wen is. Hij was lid van de Broederschap, geheel „geseculariseerd" kan hij 
dus niet geweest zijn. Op klassiek terrein valt van hem slechts één (ove
rigens typisch humanistische) activiteit te vermelden: een vertaling van het 
eerste boek van de Ilias in Latijnse hexameters, maar uitgaven van klassieke 
schrijvers of commentaren erop zijn van hem niet bekend. Weliswaar vindt 
men in zijn fabulae passages die teruggaan op Plautus of Terentius, maar 
geen van de fabulae is geïnspireerd op klassieke motieven. In een enkel stuk 
corrigeert Macropedius wangedrag door lichamelijke tuchtiging, zulks in 
strijd met de humanistische principes. 
Op grond van het bovenstaande is Marcopedius evenals zijn collega's, recto
ren van Broederhuizen, te beschouwen als een humanist in dienst der Moderne 
devotie 5) of misschien eerder als een lid van de Broederschap, die door de 
passio docendi 8a) van het humanisme tot het onderwijs bekeerd was. Er 
zouden meer van deze overgangsfiguren in de Broederschap aan te wijzen zijn. 
Daarmee pasten zij in hun tijd die gekenmerkt werd door diepgaande veran
dering op geestelijk gebied. Daaraan is het dan ook te danken dat de Hie-
ronymusschool tijdens het rectoraat van Macropedius in de smaak viel bij 
de Utrechtse burgerij en een grote bloei kende. 
Omdat in de 16de eeuw de betekenis en het leerlingenaantal van een school 
in hoge mate afhing van de wetenschappelijke aanleg en didaktisch/peda
gogische talenten van de rector, is het mogelijk dat er na het glanzende 
rectoraat van Macropedius een terugval plaats had. Misschien moeten we 
daarin de reden zoeken waarom de Broeders op 23 januari 1565 hun school 
verhuurden aan drie niet tot hun gemeenschap behorende docenten. Deze pu
bliceerden enkele maanden later, vermoedelijk om het verloren terrein terug 
te winnen, een institutio.6) Dit schoolprogramma - het oudste dat wij kennen 
- is op volkomen humanistische basis geschoeid. Aan stijloefening is de 
grootste plaats ingeruimd, op de voet gevolgd door de dichtkunst. In het twee
de jaar begon men met excerpten uit Cicero en Terentius te lezen; vanaf het 
vierde leerjaar Latijnse schrijvers, vanaf het vijfde Griekse: Lucianus, Plu-
tarchus, Isokrates. Deze moesten de leerlingen bij wijze van huiswerk in 
het Latijn vertalen: het humanisme heeft nooit kunnen nalaten het Grieks 

5) G. Kalff. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, II (1907), pag. 528. 
6) Ekker I, bijlage V, pag. 57, 58. 

8a) Hartstocht voor het lesgeven 
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sub specie Latinitatis 9a) te beschouwen. In het zevende leerjaar kwam Ho
merus aan de orde, die men dan klaarblijkelijk om zichzelfswil las. Maar 
de Politica van Aristoleteles en de Oeconomicus van Xenophon werden be
handeld „opdat de leerlingen meer voorbereid zouden zijn op de ernstigere 
en hogere disciplines". In de hoogste klas wordt daarvan reeds een voor
proefje genoten: hier worden de beginselen van de mathesis en physica on
derwezen en kon de leerling facultatief een begin maken met Hebreeuws, 
rechten en medicijnen. Of de lectuur van Plato op zon- en feestdagen de 
verplichte kerkgang van leerlingen onder leiding van de rector verving, is 
niet duidelijk. 
Dit programma heeft weinig kans gehad zich te realiseren. In de zeventiger 
jaren van de 16de eeuw hebben „de religieusen van het convent van St. Hie-
ronymus hunne religie verlaten, en hunne goederen gecedeerd" aan Gedepu
teerden van den Aartsbisschop van Utrecht om ingevolge van de besluiten 
van het concilie van Trente in 1559 een seminarie te stichten.7) Hierdoor 
ontstond er een strijd tussen genoemde Gedeputeerden en het Domkapittel, 
dat het recht van onderwijsgeven, indertijd als persoonlijk privilege aan de 
Broederschap gegeven, nu weer opeiste. Dit geharrewar leidde tot zulk een 
achteruitgang van de school „tot achterdeel van de gemeente deser stadt", 
dat de vroedschap besloot de school aan zich te trekken.8) Dit geschiedde, 
zoals we reeds boven zagen, in 1578. Dit jaar is van groot belang: sindsdien 
was de Hieronymusschool stadsschool en is op den duur overgegaan in het 
Stedelijk Gymnasium. 

Hieronymusschool en Hervorming 

Onder de eerste „stedelijke" rector, Reinerus Sarcerius, bloeide de school 
weer op. Uit het bedrag der schoolgelden, sinds de overname door de over
heid vastgesteld en geadministreerd, kunnen we opmaken dat het aantal leer
lingen van 165 in 1579 klom tot 293 in 1584. 
Maar sinds het verbod van uitoefening van de katholieke eredienst in 1580 
wilde de vroedschap ook op ander gebied een hardere lijn volgen en besloot 
op 7 februari 1586 alle kapittelscholen op te heffen en de Hieronymus
school in calvinistische geest te hervormen. Rector Sarcerius en vier precepto-
ren werden afgedankt. Als rector werd benoemd Johannes Arcerius, rector 
in Franeker, op verdenking van ketterij gevlucht uit Friesland. Uit de scherpe 
daling van de schoolgelden in de jaren 1586-1589 kunnen we concluderen 
dat zijn optreden geen succes was. Misschien was de Hervorming nog niet 
ver doorgedrongen, misschien ook had hij als noordeling geen tact om met 
Utrechters om te gaan. Hoe dan ook, de vroedschap herbenoemde in 1589 
Sarcerius, die intussen het rectoraat in Weesp had bekleed. Uit het feit dat 
hij volgens zijn instructie uit 1589 op zondag les zal geven in de uitleg van de 

7) J. J. Dodt van Flensburg. Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis VII, 
391 (Ekker I, bijlage IV, pag. 56). 
Wyrtne-Miedema. pag. LXIII. 
8) Zie Des Raads Dagelijksch Boek in dato (Wynne-Miedema. pag. XCIII). 

9a) Onder het licht van de Latijnse cultuur 
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Titelblad van de „Redevoeringen van Antonius Aemilius, waarvan 
de meeste handelen over het politiek betoog. Waarbij gevoegd enige 
gedichtjes van zijn hand in beide talen". (Grieks en Latijn, red.) 
Gedrukt door Gijsbertus van Zyll en Theodorus van Ackersdijk. 
Utrecht 1651. (Gemeentelijk Archief) 

Titelblad van de ,,Wetten" en „Lessen" van het Hiëronymus Gym
nasium, uitgevaardigd door het Stadsbestuur van Utrecht in het 
jaar 1668. 
Gedrukt door de Universiteitsdrukker Meinard van Dreunen te 
Utrecht. (Gemeentelijk Archief) 

Evangeliën en de Brieven van Paulus, blijkt dat hij inmiddels hervormd 
was geworden. Bij zijn afscheid in 1597 telde de school 275 leerlingen. In 
1595 waren er weliswaar 361 leerlingen, maar een verhoging van het school
geld van ƒ 3,— op ƒ 5,— had een daling teweeggebracht. In 1629, toen het 
schoolgeld weer ƒ 3,— bedroeg, werd het hoogtepunt bereikt: 416 leerlingen, 
waaronder echter knaapjes van zeven en acht jaar. 
Toen op de Synode van Dordrecht van 1618 en 1619 de Gereformeerde ( = 
Hervormde) Kerk de bevoorrechte kerk der Republiek werd, vond dit zijn 
bekrachtiging in de eis dat rechtzinnigheid voortaan voorwaarde zou zijn 
voor benoeming bij het onderwijs. Aan rectoren en preceptoren werd een 
desbetreffend formulier ter ondertekening voorgelegd. Toen rector B. Swaer-
decroon, die tot een remonstrantse familie behoorde, dit weigerde, werd 
zijn contract in 1619 niet verlengd. 
Interessant is de instructie die deze rector bij de aanvaarding van zijn functie 
in 1607 van de Utrechtse vroedschap ontving.9) De rector is belast met 
9) Ekker I, bijlage I, pag. 101, 102. 
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.,de generale opsicht", hij woont lessen bij van de meesters en deelt verma
ningen uit: hij geeft vier lesuren per dag; hij zorgt er tezamen met de leraren 
voor dat de leerlingen „neffens in die scientien . . . ook in de kennisse en de 
vrese Godts bequamelijk onderwesen worden". De zon- en feestdagen worden 
besteed aan kerkgang en onderricht in „de fondamenten der Christelijcke 
Religie". De rector zal in zijn klas (d.i. de hoogste) lesgeven in rhetorica, 
logica en physica. De strafbevoegdheid ligt bij de rector, die daartoe dage
lijks in de klassen de notae (slechte aantekeningen) ophaalt. „Indijen den 
Rector vermerckt, dat onder de meesters eenigen twist oft oneenighheyt, dat 
Godt verhoede, begonden te ontstaen, sali arbeyden 't selve terstont met 
alle goede middelen neder te leggen". De leraren zijn gehoorzaamheid aan de 
rector verschuldigd ,moeten op tijd komen, geen „nieuwichheyten" buiten 
de rector om invoeren, mogen geen privaatlessen geven. De scholarchen fun
geren als beroepsinstantie, wonen tweemaal per jaar de examens en promo-
tiën bij en geven daarover hun oordeel. 
Belangwekkend is deze instructie omdat we inzicht krijgen in wat er op 
een school begin 17de eeuw omging. Jammer dat aan de instructie niet 
een meer gedetailleerd leerplan in de vorm van een series lectionum is 
toegevoegd. Dit is wel het geval met de Hollandse Schoolorde van 1625. 

De Hollandse Schoolorde w) 

Op de Dordtse Synode was besloten de Staten-Generaal te verzoeken meer 
eenheid in het Latijnse schoolwezen te brengen. De kerk had immers behoef
te aan goed opgeleide predikanten. Basis voor een gedegen theologische op
leiding vormde de Latijnse grammatica, maar de hoogleraren van de in 
1575 opgerichte Leidse universiteit hadden moeten constateren dat het on
derwijs daarin aan menige Latijnse school onvoldoende was. In 1623 gaven 
de Staten van Holland en West-Friesland aan de curatoren van de Leidse 
universiteit opdracht een schoolorde te ontwerpen. Deze kwam in 1625 tot 
stand. In deze schoolorde wordt humanistische scholing gecombineerd met 
calvinistische opvoeding. De ethiek, die in het oude humanisme als hoofd
doel van de opvoeding fungeerde, verschijnt in de orde als „pietas" 10a), 
die de „prora ac puppis omnium studiorum" na) moet zijn. Oefening in 
het stellen en spreken van Latijn is het eigenlijke kernvak. Dat dit niet mag 
leiden tot een leercursus practisch Latijn en het lezen van de schrijvers niet 
daaraan ondergeschikt is, blijkt uit de nadruk die gelegd wordt op de lectuur 
van de optimi auctores 12a) en de motivering van het onderwijs in het Grieks: 
zonder kennis van deze taal, die de bron is van alle wetenschap, kan men 
geen Latijn leren. Overigens begint dit onderwijs pas in het derde leerjaar, 
de lectuur van het Nieuwe Testament bekleedt daarin een grote plaats. Er 
wordt niet expliciet les gegeven in het Nederlands. Hoogstens kwam de spel-

10) Van Duyvendijk, pag. 163-170. 
Fortgens, pag. 53-61. 

10a) Vroomheid 
11a) Boeg èn steven van alle studies 
12a) De beste schrijvers 
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ling nu en dan aan de orde bij de lessen in het schoonschrijven, die door de 
„schrijfmeester" werden gegeven. Afgezien van het godsdienstonderwijs werd 
er alleen in het zesde leerjaar (de hoogste klas) les gegeven in vakken die 
niet dienstbaar waren aan het onderwijs in de klassieken: filosofie en wis
kunde. Zondags moesten de leerlingen tweemaal de kerkdienst bijwonen en 
daarna ten overstaan van rector en preceptoren opzeggen wat zij zich van de 
preek herinnerden. 
De Hollandse Schoolorde is niet in alle opzichten origineel: opvoeding tot 
christelijke deugden, gezamenlijke kerkgang, filosofische propedeuse ston
den reeds in de Utrechtse instructie van 1607. 
Hoewel de Hollandse Schoolorde formeel slechts gold voor Holland en 
West-Friesland, heeft ze unificerende invloed gehad in andere gewesten, 
zodat ze zelfs als een nationale wettelijke regeling te beschouwen is die tot 
1815 van kracht is geweest. 
Onder de instructies en reglementen uit andere gewesten die op de Holland
se Schoolorde geënt zijn, behoren de leges en series lectionum 13a) van het 
gymnasium Hieronymianum te Utrecht van 1668, in het Latijn gesteld in 
tegenstelling tot de instructie van 1607. Misschien is lex XIV u a ) hierin 
origineel Utrechts: de rector heeft ervoor te zorgen dat de leerlingen op 
de openbare weg bij het naar school en naar huis gaan geen vechtpartijen 
houden en daarom niet met sabels en sporen op school verschijnen. 

De Latijnse grammatica van Vossius u ) 

De verbetering van het onderwijs aan de Latijnse School is o.m. te danken 
aan de verschijning van de Latijnse grammatica van de Leidse hoogleraar 
G. J. Vossius. Deze, in het Latijn gesteld, is twee eeuwen in gebruik ge
weest (laatste druk 1827). Mede dank zij de Hollandse Schoolorde werd 
de Latijnse School in de 17de en 18de eeuw een seminarium ecclesiae 
et reipublicae, een vooropleiding voor de academische studie in de theolo
gie en de rechten. Het behalen van een graad daarin opende de mogelijkheid 
tot het bekleden van een ambt in kerk of staat. De colleges werden in het La
tijn gegeven, omdat het de taal van de geleerde wereld was, die daarmee 
niet alleen het middel tot internationale gedachtenwisseling in stand hield, 
maar tevens het reeds uit het humanisme stammende waardigheidsteken van 
de geleerde die zich scherp onderscheidde van het profanum vulgus.15a) 
Het kennen van Latijn verschafte prestige, en omgekeerd ontleende het 
Latijn een enorm prestige aan de functies die het verrichtte. 
Dat het Latijn zijn allesoverheersende rol ook heeft kunnen spelen in het 
pre-universitaire Nederlandse onderwijs van de 17de en 18de eeuw, is te 
danken aan de aanhoudende zorg van de overheid voor het instituut, dat 
heel toepasselijk Latijnse school heette en weinig ruimte bood voor de uit 
het humanisme stammende benaming „gymnasium", dat een schooltype 

11) Fortgens, pag. 62-66. 

13a) Reglementen en roosters 
14a) Regel 14 
15a) Het gewone domme volk 
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Gezicht op de ingang der Hieronymusschool aan de Kromme Nieu
wegracht c. 1680. Litho door J. van Liefland, 1857. 

(Gemeentelijk Archief) 

aanduidde gebaseerd op een programma met beide oude talen. De overheid 
bemoeide zich niet rechtstreeks met dit onderwijs, maar schiep een bestuurs
orgaan bestaande uit scholarchen of curatoren. Hun bevoegdheden, waarmee 
we reeds kennis maakten in de instructie aan de rector van de Hieronymus
school uit 1607, waren groot en werden steeds groter in overeenstemming 
met de rol die de regenten in de 17de en 18de eeuw in de Republiek ge
speeld hebben. Vooral in de Prijsuitdeling culmineerde de status van het 
curatorium. 

TIJDVAK 1636-1815 

Hieronymusschool en Universiteit 

De pogingen om in Utrecht te komen tot oprichting van een universiteit heb
ben gevolgen gehad voor de Hieronymusschool. Uit het feit dat er in 1606 
een docent benoemd werd voor de theologie en rector Swaerdecroon belast 
werd met het onderwijs in rhetorica, logica en physica, zou men kunnen 
afleiden dat de scholarchen dit bedoelden als inleiding op de stichting van 
een „illustere school" of misschien zelfs universiteit. Reeds in 1594 hadden 
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de Staten van Utrecht een seminarium Paullinum gesticht12), dat bedoeld 
was als opleidingsoord van hervormde predikanten, maar nooit meer ge
worden is dan een internaat voor aanstaande predikanten gedurende de tijd 
dat zij leerling waren van de Hieronymusschool.18) Zij verbleven daar op 
Staatskosten in tegenstelling tot de pupillen in de Domus Pauperum en het 
Collegium Willebrordi die soms door bedelen het tekort aan particuliere 
bijdragen trachtten te compenseren. 
In 1632 besloot de vroedschap, na ettelijke malen bij de Staten gepleit te 
hebben voor de stichting van een universiteit, tot oprichting van een „illustere 
school", deels als voorbereiding voor een universitaire studie, deels als 
„volksuniversiteit" ter ontwikkeling van de burgerij. Er zou les of college 
gegeven worden door vier docenten in filosofie, theologie, rechten en letteren. 
Direct na de start in 1634 was het succes zo groot dat de school op verzoek 
van de eerste burgemeester Van den Hoolk van de Staten het ius promovendi 
verkreeg en daarmee tot akademie of universiteit geworden was.14) Hoewel 
er aanvankelijk nog een band bestond tussen de universiteit en de Hierony
musschool vanwege de „personele unie" van Aemilius, die tegelijk rector 
van de school was en hoogleraar in de geschiedenis, was de Hieronymus
school nu niet meer de hoogste vorm van onderwijs in Utrecht, maar een 
instituut van voorbereidend hoger onderwijs. 

De Hieronymusschool in de 17de en 18de eeuw 

Ekker deelt in de inleiding van zijn tweede deel van „De Hieronymusschool 
te Utrecht" (1636-1849) mee, dat na de stichting van de universiteit de 
Hieronymusschool „in de eerste vijftig jaren nog wel haren bloei staande 
houdt, maar dat hare bestuurders niet meer dien beroemden naam in de ge
leerde wereld voeren, die verscheidene der vroegere Rectoren had opgeluis
terd. Het is als of zij, thans niet meer zelve de vroegere groote school be
sturende, maar een hoogere boven zich ziende, zich in de schaduw van deze 
nederzetten en, met hunne schoolwerkzaamheden geheel vervuld, het veld 
der geleerdheid aan de Hoogleraren ter bearbeiding overlaten".15) Ten grond
slag aan deze opmerking ligt de opvatting dat de bloei van een school met 
klassieke opleiding afhankelijk is van de mate van wetenschapsbeoefening 
door de leraren. Daarmee komen we op het probleem hoe beoefening van 
de wetenschap gecombineerd kan worden met het leraarschap; tot voor kort 
was dit een actueel vraagstuk, maar thans is de strijd beslecht ten nadele 
van de wetenschapsbeoefening. Voor Samuel Pitiscus, rector van 1687 tot 
1717, schijnt dit probleem niet bestaan te hebben: volgens Ekker gaf hij 
„welligt meer werken uit dan het gewigt van zijn schooltaak gedoogde". De 
school telde tegen het eind van zijn rectoraat nauwelijks honderd leerlingen. 
Nu gebiedt de eerlijkheid op te merken dat in het gehele land de belangstel
ling voor de Latijnse school in de laatste decenniën van de 17de eeuw 

12) Wynne-Miedema, pag. CXVI-CXXVII. 
13) Wynne-Miedema, pag. CXXVIII. 
14) Wynne-Miedema, pag. CXLVII. 
15) Ekker II, pag. 1. 
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J. F. Reitz (1695-1778) rector van het Stedelijk Gymnasium (1728-
1748) en hoogleraar aan de Utrechtse Universiteit (1748-1778). 
Olieverf, c. 1778 in particulier bezit. 

achteruit ging, o.m. door de concurrentie van het particulier onderwijs. 
Het korte rectoraat van H. Arntzenius (1720-1728) heeft een blijvend docu
ment opgeleverd: het Album Discipulorum. Sinds 1720 worden hierin de na
men van de nieuwe leerlingen te boek gesteld, met vermelding van hun leef
tijd en geboorteplaats. Vanwege de traditie geschiedt dit in het Latijn. Aan
vankelijk verichtte de rector deze handeling, thans - symptoom van toene
mende zelfwerkzaamheid - doet de leerling, soms met bibberende hand, de 
inschrijving zelf. 
Het feit dat de 18de eeuw in ons land de tijd was van de familierege
ringen, kwam ook tot uiting op de Hieronymusschool: drie leden van het ge
slacht Reitz hebben achter elkaar het rectoraat bekleed. 
Het rectoraat van de eerste, J. F. Reitz (1728-1748) was een succes. Hij 
had gaven op menig terrein: wetenschappelijke interesse, pedagogische ta
lenten, organisatievermogen, bovenal was hij een sterke persoonlijkheid. Dit 
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laatste blijkt uit het verzet van de docenten onder zijn leiding, toen de 
kerkeraad hen trachtte te noodzaken het „formulier van eenigheid" te on
dertekenen. Daarbij moesten zij zich verplichten „alle artikels des Synodi 
Dordracenae te houden". Dank zij Reitz' pleidooien bij stadsbestuur en cura
torium is hiervan niets gekomen. Het was dan ook een groot verlies voor de 
school, toen hij in 1748 hoogleraar werd aan de universiteit te Utrecht. In 
zijn inaugurale rede 1(i) vergelijkt hij de uitsluitende beoefenaar van de klassie
ken met een geplukte haan: beide vliegen niet hoog noch lopen ver; door hun 
hees gekraai zullen zij geen bewondering wekken of vrucht voortbrengen. 
Daarom pleit hij voor de beoefening van andere vakken naast de klassieken. 
Deze staan echter aan twee gevaren bloot: de tekstkritiek ontaardt in haar-
kloverij en de slaafse imitatio van de stijlmodellen smoort de eigen inventie. 
Aangezien in de twintig jaar van het rectoraat van J. F. Reitz 428 leerlingen 
werden ingeschreven, moet de school (die vijf klassen telde) toen een bevol
king gehad hebben van ruim honderd leerlingen. Onder de volgende twee 
Reitzen zakte dit aantal langzaam tot zestig à zeventig. Onder dit dalend 
aantal bevond zich echter Hieronymus van Alphen, die op tienjarige 
leeftijd op 20 augustus 1756 werd ingeschreven. Hoewel deze daling een 
landelijk verschijnsel was, schrijft Ekker dit toe aan de geringe bekwaam
heden van deze beide rectoren, zodat „het dus wenselijk mögt heeten, dat 
er eens een Rector van een anderen naam aan het hoofd der schooien 
kwam".17) 

Uit de 18de eeuw zijn enige series lectionum van de Hieronymusschool tot 
ons gekomen: uit 1718, 1729, 1786. Zij tonen nog steeds invloed van de 
Hollandse schoolorde van 1625. De series van 1729 is het meest uitge
breid.18) Natuurlijk speelt daarin het onderwijs in de Latijnse grammatica 
aan de hand van Vossius een grote rol. Latijnse thema en prosodie worden 
intens beoefend. Het Latijn is echter niet meer de uitsluitende voertaal: in de 
eerste klas mag „Duits" ( = Nederlands) gesproken worden en in alle klas
sen „voor zover dit voor de explicatie van de autheuren en betere bevattingh 
der zaken nodig is". Opvallend is het, dat hier voor het eerst Caesar als 
auteur op het programma staat, en wel in de hoogste klas. Aangezien de 
series van 1786 het Bellum Civile 16a) met name noemt, zal de Caesarlec-
tuur in 1729 ook dit werk gegolden hebben. Al neemt het memoriseren 
van grammatica en het reciteren van schrijvers een ruime plaats in, toch is 
er een begin van eigen creativiteit van de leerling te bespeuren: de leraar 
geeft stof voor een brief, die de leerling dan thuis in Ciceroniaans Latijn 
moet maken. Trouwens iets dergelijks vermeldt ook de series van 1718, zij 
het slechts als toevoegsel in een noot.19) Haast overbodig is het op te mer
ken, dat aan het Grieks een bescheiden plaatsje is ingeruimd. 

16) J. F . Reitz. Oratio inauguralis qua demonstrare voluit criticum artium scientia 
carentem esse 1748. 
17) Ekker II. pag. 39. 
18) Ekker II, bijlage I Dag. 66-73. 
19) Ekker II, bijlage IV, pag. 22.23. 

16a) De Romeinse burgeroorlog 
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H I E R t W I M U S SCHOOL en K E E K & UTRKCKT 

Hieronymusschool en -kerk te Utrecht. Kopergravure door H. Spil-
man naar J. de Beyer. 1747. (Gemeentelijk Archief) 

De series van 1786 20) is uitvoerig over de wijze van behandeling van de 
klassieke auteurs. De tekst wordt door de leerlingen in het Nederlands 
vertaald, waarbij de grammatische samenhang aan de orde komt. Indien de 
tekst een oudheidkundige, historische of geografische bijzonderheid biedt, 
moeten de leerlingen deze expliceren in het Latijn. Vermoedelijk omdat 
deze wijze van behandelen veel tijd vergt, moeten de leerlingen dit als huis
werk voorbereiden. Van elkaar overschrijven is verboden (sic). Verder geeft 
de leraar, naar aanleiding van een gelezen tekst, een onderwerp op, waar
over de leerlingen een opstel moeten maken in het taaieigen van de zoeven 
behandelde auteur. Er mag vooral geen „potjeslatijn" gebruikt worden, want 
dat verknoeit het nut van de optimi latinitatis auctores.17a) 
Het interessante van dit leerplan bestaat hierin dat men niet tevreden is 
met de vertaling van een Latijnse tekst in het Nederlands gebaseerd op 
een grammaticale behandeling, maar oog heeft voor de context. Een hoogst 
moderne topic. Dit betekent niet dat het humanistische verleden is afge
zworen: niet alleen moet de contextuele uitleg in het Latijn geschieden, 

20) Gemeentelijk Archief Utrecht, archief Stedelijk Gymnasium nr. 148. 

17a) De beste Latijnse schrijvers 
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maar dat mag geen pseudo-Latijn zijn, omdat anders het lezen van de auteurs 
nutteloos zou zijn. De derde Reitz moge dan volgens Ekker niet zo'n succes 
geweest zijn als rector, dit leerplan mag er zijn. 

De Prijsuitdeling in de Pieterskerk 

De series lectionum van 1729 maakt deel uit van een Generaal Reglement, 
waarin ook de themata voor het examen, het examen, de prijzen en de pro-
motiën geregeld worden. Hierbij speelt de zg. Rectorsthema de grote rol. 
De rector dicteert n.l. driemaal per halfjaar in iedere klas een thema, die 
de leerlingen in het Latijn moeten vertalen. Een lijst van fouten van iedere 
leerling wordt op de tafel van de scholarchen gelegd. Vervolgens moet iedere 
examinandus op aanwijzing van de scholarchen een stuk vertalen uit de be
handelde lectuur. Op grond van deze resultaten stellen de scholarchen in 
overleg met de rector de promotie en toekenning van de prijzen vast. „Die 
uit des Rectors school (de hoogste klas) met prijs op de Akademie gepromo-
veert worden, zullen in de Pieterskerk een Latijnse oratie of carmen 18a), 
elk niet langer als een groot half uer, reciteren. De promotiën uit andere 
scholen (klassen) zullen in het huis van den Rector, als nae gewoonte, gedaen 
worden". 

Die gewoonte gaat in ieder geval terug tot 1668: lex XV van het toen ge
publiceerde reglement spreekt over oraties en prijzen.21) Klaarblijkelijk had 
de hiervoor bestemde bijeenkomst plaats in het huis van de rector, maar 
daar het prijzenstelsel door het (ouder)publiek steeds meer gewaardeerd 
werd, kreeg de informele bijeenkomst door zijn verplaatsing naar de Pie
terskerk het karakter van een plechtigheid. 
Deze was aanvankelijk (in 1729 dus) alleen bestemd voor de oraties van 
de abituriënten, maar al spoedig werd en ook de prijzen in de lagere klassen 
er uitgereikt. Hoe belangrijk dat was, blijkt uit het feit dat hiervoor een 
besluit van de vroedschap nodig was (14 februari 1732). De prijswinnaars 
moesten hun onderscheiding beantwoorden met een gratiarum actio, een dank
betuiging in het Latijn. Daardoor werd de Prijsuitdeling een langdurige zit
ting, maar het was dan ook een gebeurtenis in het 18de eeuwse Utrecht, zo
als in menige andere Nederlandse stad. En in de tijd dat elke klas twee 
halfjaarlijkse orden telde en er 's winters een bevordering naar een hogere 
orde en 's zomers naar een hogere klas plaats had, waren er zelfs twee 
prijsuitdelingen per jaar. Hoe hoog het publiek het prijzenstelsel aansloeg, 
blijkt o.a. hieruit dat curatoren nogal eens bezwaarschriften van ouders ont
vingen over het niet-toekennen van een prijs aan hun zoon. In 1746 kwamen 
de Utrechtse curatoren voor een moeilijk geval te staan 22), waaruit zij zich 
redden door in de hoogste klas in plaats van de drie gebruikelijke prijzen 
er vier toe te kennen: anders was een leerling verstoken gebleven van een 
legaat van tweehonderd gulden dat hij alleen maar zou krijgen, indien hij 
onderscheiden werd met een prijs. In het algemeen waren de oraties en actio-

21) Idem, nr. 11a. 
22) Idem, nr. 29, Schoolacta d.d. 21 December 1746. 
18a) Voordracht of een gedicht 
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nes in uitstekend Latijn gesteld. Geen wonder: desgewenst werden ze geleverd 
door rector of preceptoren, tegen een bepaald honorarium. 

Na het bewind van Reitz III ging de Hieronymusschool onder het rectoraat 
van dr. S. Nijhoff (1801-1832) weer vooruit, zij het langzaam. De druk 
der tijden, culminerende in de Franse overheersing, deed zich ook op het 
gebied van het onderwijs gelden. Veelbetekenend is de titel van de oratie 
die Rijk van Rees bij de Prijsuitdeling van 1813, enkele dagen vóór de Vol-
kerenslag bij Leipzig, heeft gehouden: „De studio literario in re adversa 
magno solacio".19a 23). 
Dit houdt niet in dat er in de jaren 1795-1815 geen plannen tot (de brood
nodige) hervorming van het onderwijs ontworpen zijn. Zo heeft Lodewijk Na
poleon in 1808 een commissie ingesteld die gekomen is met voorstellen inzake 
het stichten van nieuwe schooltypen en verbetering van het onderwijs in de 
oude talen aan de Latijnse school. Hiervan is door de inlijving bij Frankrijk 
niets gekomen. Het zou echter geen verbazing wekken, indien de Latijnse 
school tijdens de Franse overheersing verdwenen was. De hoge Franse ambte
naren, Cuvier en Noëll, die in opdracht van Napoleon in 1811 een rapport 
samenstelden over het Nederlandse onderwijs, achtten de Latijnse school 
„au-dessous de toute critique". De uitvoering van hun voorstel een école se
condaire te stichten, waaraan in bepaalde gevallen een Latijnse school zou 
kunnen verbonden worden (een soort lyceum dus), is door de opstand van 
1813 verhinderd. De verouderde Latijnse school was sterker gebleken dan 
de internationale politiek.24) 

TIJDVAK 1815-1876 

Na de Franse overheersing begreep men hier te lande echter wel, dat het 
programma van de Latijnse school verbetering behoefde. Vandaar het 
„Besluit van Zijne Majesteit van den 2den Augustus 1815 no 14 betreffende 
de Latijnsche Scholen". Weliswaar wordt daarin de Latijnse school (nog 
steeds) als de eerste trap van het hoger onderwijs beschouwd, maar er 
worden andere vakken (wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, mythologie) 
ingevoerd. Verder „zal de onderwijzer zorgen zijn leerlingen bekend te ma
ken met de zeden en gebruiken der ouden zooverre deze dienstig zijn tot regt 
verstand van den bewerkt wordenden auteur".25) 
Voor de beantwoording van de vraag naar de oorsprong en betekenis van de
ze wijzigingen dienen we een stap in de geschiedenis terug te doen. 
Zolang men Latijn leerde met de bedoeling het actief en passief te gebrui
ken in kerk en wetenschap, voelde men geen behoefte aan een nadere moti
vering van de klassieke vorming in het onderwijs. In de loop van de 
17de en 18de eeuw echter verliest de beoefening van de klassieken terrein 

23) Idem. nr. 171. 
24) Fortgens, pag. 136-142. 
25) Van Duyvendijk.pag . 220. 

19a) De bestudering van de letterkunde tot troost in slechte tijden 
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aan de opkomende natuurwetenschappen. Weliswaar handhaafde het 
Latijn zich als vinculum eruditorum 20a), maar in het internationale be
schaafde verkeer begon men ook de landstalen, vooral het Frans, te ge
bruiken. De imitatio als onderwijsmethode voldeed niet zo goed meer, om
dat zij in de dagelijkse schoolpractijk verschraalde tot een techniek, berus
tend op grammaticale en stilistische dressuur. 
Bovenstaande verschijnselen zijn uiting van het feit dat het humanistische 
dogma van de algenoegzaamheid van de klassieke cultuur begon te wanke
len. Dat de Latijnse school daarmee in een isolement raakte, merkte men 
in deze schoolwereld niet of nauwelijks op. Pas vrij laat pleiten stemmen 
uit de practijk voor (een begin van) tegemoetkomen aan de eisen des 
tijds. De Hieronymusschool komt op dit stuk bepaald niet achteraan. 
We zagen reeds dat J. F. Reitz in 1748 een pleidooi hield voor beoefening 
van andere vakken naast de klassieken. O. Arntzenius, tot 1737 preceptor 
in Utrecht, betoogde bij de aanvaarding van het rectoraat te Gouda dat 
ook de moderne talen hun waarde hebben, al dient het Latijn als taal van de 
internationale literaria respublica 21a) gehandhaafd te blijven.26) En dat aan 
onze Hieronymusschool de imitatio niet meer als het alleenzaligmakende 
beschouwd werd, blijkt uit de series van 1786 die aandacht vroeg voor de 
entourage van de behandelde tekst. 
Ook uit andere scholen kwamen wel dergelijke stemmen, maar sporadisch, 
zodat zij geen directe invloed hadden. In het KB van 1815 zijn onder de 
nieuwe vakken bv. geen moderne talen opgenomen. Trouwens het gehele 
KB is bepaald niet avant-gardistisch. Maar het is van belang dat nu van 
hogerhand in een voor het gehele land geldende regeling een tweevoudige 
doorbraak tot stand gebracht was: de klassieke vorming wordt niet meer 
voldoende geacht als propedeuse voor het hoger onderwijs en men is niet 
meer tevreden met een puur formalistische behandeling van de tekst. Daar
mee kwam het KB tegemoet aan de eisen des tijds zoals die geformuleerd 
waren incidenteel door enkele practijkmensen en in groter verband door het 
tweede humanisme. Nadat nl. het oude humanisme zijn vitaliteit verloren 
had, ontstonden er in Duitsland in de 18de eeuw nieuwe ideeën over de be
tekenis van de klassieke cultuur voor de Europese beschaving. Deze von
den dank zij de deelname van grote figuren als Heyne, Voss, Wolf, gestalte 
in het nieuwe of tweede humanisme, dat evenals zijn voorganger grote b e 
langstelling had voor het onderwijs en daardoor een nieuwe impuls gege
ven heeft aan de klassieke vorming. 

Het Tweede Humanisme 2 ') 

Hoewel het tweede humanisme een complex verschijnsel is, zijn er voor 
ons doel twee belangrijke stromingen in te onderscheiden. 

26) O. Arntzenius, Oratio inauguralis pro latina Eruditorum lingua, Gouda, 1737. 
27) Van Duyvendijk, Tweede deel, hoofdstuk I en II. 
Eigentijds Gymnasium, pag. 198-204. 

20a) Een band tussen geleerden 
21a) De republiek der letteren 
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;-• ,Vh, 

Gezicht op de poort van de Hieronymusschool aan de Kromme 
Nieuwegracht. Aquarel door C. W. Hoevenaar naar P. C. Wonder,, 
1817. (Gemeentelijk Archief) 

Allereerst het vormingshumanisme, dat het typisch menselijke in de rede 
ziet. Door vorming van de rede neemt het typisch menselijke toe. Volgens 
de andere stroming heeft de volledige verwerkelijking van het mens-zijn 
zich in het oude Griekenland geopenbaard. De expressie van deze ideale 
mens in zijn literatuur en kunst heeft een waarde in zichzelf, een intrinsieke 
waarde. Wanneer men in voortdurende communicatie met deze ideale 
mens, in zichzelf met eigen middelen deze Griekse cultuurmens tracht te rea
liseren, dan vormt men zijn rede, dan wordt men meer mens. De antieken 
zijn dan niet meer bron van wetenschap en kunst door imitatio te bereiken, 
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maar inspiratiebron tot zelfverwerkelijking. De klassieke vorming kan bijdra
gen tot de geestelijke vorming in bovengenoemde zin, omdat zij zowel een in
trinsieke waarde heeft als een „formele" waarde. Met de eerste komt de be
oefenaar van de oude talen in aanraking wanneer hij kennis neemt van de 
antieke cultuur in de oorspronkelijke tekst. Hij wordt daardoor in staat ge
steld tot het beoordelen en verwerven van de geestelijke waarden daarin 
uitgedrukt. Deze vorming wordt als de hogere beschouwd. De „formele" 
waarde komt tot uiting in de zg. Formalbildung, die als een lagere functie 
geldt omdat de beoefening van de oude talen hier „slechts" dient als vor
mingsmiddel, tot het aanbieden van geestelijk oefenmateriaal voor het aan
leren van methodiek. Dit is overigens geen depreciatie, want de zin van de 
Formalbildung is gelegen in haar overdraagbaarheid op de behandeling van 
andere objecten. De geoefendheid blijft nl. niet beperkt tot het speciale gebied 
waarop zij verworven werd, maar springt over op andere gebieden. Hier ont
moeten wij wat in de moderne leerpsychologie aangeduid wordt met „mental 
transfer of training" (in ons geval beter: „of learning") en zo aardig ge
karakteriseerd wordt in „Le Latin sert à faire des confitures" van Mme de 
Staël. 

De benaming gymnasium, die tot nu toe een flucturerende betekenis had, 
wordt met de komst van het tweede humanisme steeds meer gebruikelijk 
ter aanduiding van het schooltype waar de nieuwe klassieke opleiding 
gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid gegeven werd. 
De ideeën van het tweede humanisme hebben zich in Nederland maar ge
deeltelijk en in langzaam tempo verspreid. Het heeft met zijn bewondering 
voor de vormende waarde van de Griekse cultuur toch het Grieks in ons 
land geen sterkere positie weten te geven: zo onaantastbaar was het Latijn. 
De meeste indruk op de Nederlandse klassieke wereld heeft F. A. Wolf 
gemaakt, o.a. door het ontwerpen van zijn Altertumswissenschaft, een zelf
standige wetenschap, die zich niet beperkt tot de bestudering van de oude 
talen, maar een volledig beeld zou geven van de antieke cultuur en de antieke 
mens. 

De Latijnse school in de 19de eeuw 

Ondanks de nieuwe perspectieven geopend door de Altertumswissenschaft 
en ondanks het KB van 1815 is de intrinsieke waarde van de klassieke vor
ming in de dagelijkse schoolpraktijk in het 19de eeuwse Nederland slechts 
incidenteel tot zijn recht gekomen, afhankelijk van de persoonlijke opvat
ting van de leraar. De Formalbildung voerde de boventoon, maar zoals de 
imitatio van het oude humanisme in de schoolpraktijk gereduceerd was tot 
reproductie van stilistische uiterlijkheden, zo verengde de Formalbildung zich 
van veelzijdig vormingsmiddel tot eenzijdige denktraining. Deze was geba
seerd op de grammaticale beoefening en het analyserend vertalen van de oude 
talen, die een bij uitstek logische structuur zouden hebben. Vooral dit aspect 
van de Formalbildung, dat zoals wij zagen vatbaar was voor de „transfer", 
heeft een grote rol gespeeld in de motivering van de klassieke vorming in de 
19de eeuw, met name in de wet tot regeling van het hoger onderwijs van 1876. 
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Nog lang echter zouden in deze eeuw oudhumanistische ideeën blijven door
werken. Telkens weer worden zij geponeerd in oraties gehouden door recto
ren bij de aanvaarding van hun functie of door leerlingen die met een prijs 
bevorderd werden naar de akademie. Maar niemand kon ontkennen dat in 
de loop van de 19de eeuw het Latijn op de terugtocht was. In de tweede 
helft dezer eeuw verdween het als voertaal uit de universitaire wereld: 
daarmee was het laatste Latijnse bolwerk gevallen. 
De landsregering heeft na het KB van 1815 nog enige maatregelen genomen 
ter verbetering van het onderwijs aan de Latijnse school. Allereerst werd 
overeenkomstig dit KB in 1816 een rijksinspecteur benoemd. Verder werd 
in 1838 de mogelijkheid van toevoeging van een tweede afdeling gericht op 
eindonderwijs zonder oude talen geschapen (dit schooltype dat wij „lyceum" 
zouden noemen, heette toen „stedelijk gymnasium").28) Een staatsexamen 
voor toelating tot de universiteit werd in 1845 ingevoerd. Hoewel inspec
teur H. Wijnbeek door zijn persoonlijk optreden veel goeds tot stand ge
bracht heeft29), hebben deze maatregelen geen blijvend effect gehad. Deels 
schrok men terug voor de financiële consequenties, deels stuitte men op 
halfslachtigheid bij de uitvoering. Van de nieuwe in 1815 ingevoerde 
nieuwe vakken kwam niet veel terecht: zij kregen de „slechtste" uren in de 
rooster. De „moderne" afdeling, die lang niet aan elke Latijnse school 
werd toegevoegd (ook in Utrecht niet), moest in 1863 wijken voor de toen 
opgerichte h.b.s. Tegen het staatsexamen voerde men zoveel bezwaren aan 
dat het in 1853 werd afgeschaft.30) Toen Wijnbeek in 1850 gepensioneerd 
werd, kwam er geen opvolger. Geen wonder dat de Latijnse school in het 
midden van de 19de eeuw een kwijnend bestaan leidde: in 1840 waren er 
68 met een totale schoolbevolking van 1260 leerlingen; 23 scholen hadden 
minder dan tien leerlingen. Buitenlandse bezoekers als de Fransman Cousin 
en de Duitser Lucian Müller hadden dan ook scherpe kritiek en adviseerden 
tot opheffing van een groot aantal scholen.31) 

De Hieronymusschool in de 19de eeuw 

Incidenteel ging het op sommige scholen wat beter. Ph. W. van Heusde, die 
als leerling van de Hieronymusschool grote kritiek had op het daar gegeven 
onderwijs, heeft als curator een optimistischer oordeel32), vermoedelijk om
dat in die tussentijd op zijn instigatie in 1829 het vaklerarensysteem was 
ingevoerd ter vervanging van het oude systeem waarin rector, conrector en 
preceptoren in hierarchische volgorde elk hun eigen klas (ook wel „school" 
genoemd) hadden. Eigenlijk was dit een logische consequentie van de in
voering van nieuwe vakken naast de klassieken in 1815. 
Aan de Hieronymusschool was reeds in 1816 een afzonderlijke leraar in de 
wiskunde benoemd: J. Chr. Schröder. Deze had een akademische graad, wat 

28) Fort gens. pag 212-215. 
29) Fortgens, pag 152-156. 
30) Fortgens. pag 216-220. 
31) Fortgens. pag 206-208. 
32) Fortgens, pag 126/127. 211 
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L. S. 
E X A U C T O i l T A T E 

VIRI, QUI HUIG URBÏ PRAEEST, 
AMPLISSIMI 

Proximo die Mercarii, mentis Octobris VI, ab hora XI, in 
Bafilica S. Petri Hieronymiani Gyainafii fient Soleauia; 

atque 

Eximii Juvenss, 

R I C H A R D U S V A N 11 E E S , 

et 

G E R H A I I D U S S A M U E L M U L L E R , 

ad Supcnores Scholas dimittcntfi » 

Trior, de J.itsrerum fludio, in njvtrfa re ixagm Pracfl-Jio, 

Alter, deSpartana juvettfuie, firae reiiquis Gravis /hiss Cùlmîe^ 

ceteriïpe in Clasiibus ibis Primarii pro librotas» 
Pracnms ;x:;ias a^em. 

Hane ergo illo Festo die Solcrmtatem ut bonarara Artiuai 
Fautores Studiniique fus Cefcbritase iiiutttisumara 

reùiïn:, huiuanisiime 

It O G O , 

S 'A M U E L N Y H O F F, 

H I E R O N Y M I A N I G Y M N A S I I 

R E C T O R. 

Veten»'! Rlisrmiji Tt.'Jeclc, e; (Kërhm OTTOSK '!;;i ANNI-Î vm i> '.DOI'.N'BURG, 
« jOUANNIÎ VZH SCHOONHOVEN, T i ' po^ - . - ^ rua ! , « » c c a l u . 

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare prijsuitreiking in 1813 
door Samuel Nijhoff, rector van het Stedelijk Gymnasium. 

(Gemeentelijk Archief, Stedelijk Gymnasium nr. 171) 

uitzondering was. Het onderwijs in de wiskunde werd n.l. vaak opgedragen 
aan een onderwijzer, al vond men een niet-akademicus aan een Latijnse school 
iets ongehoords. In overeenstemming daarmee bejegende de schooljeugd de 
wiskunde-onderwijzer niet met het nodige respect. Alleen aan de classici 
werd de vereiste achting bewezen. In 1829 werd tegelijk met de invoering 
van het vaklerarensysteem de wiskunde - als eerste niet-klassiek vak - in het 
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prijzenstelsel opgenomen. De voornaamste beweegreden van curatoren zal 
geweest zijn het stimuleren van de belangstelling van de leerlingen voor de 
wiskunde en er meer aanzien aan te geven. 
Het vaklerarensysteem is niet volledig uitgevoerd. Vermoedelijk was er 
niet voldoende mankracht beschikbaar. Conrector Dom Seiffen combineerde 
geschiedenis en aardrijkskunde met les in prosodie, een oudhumanistisch 
relict. De classicus belast met het Grieks en de fabelkunde gaf ook vader
landse geschiedenis en oefende de leerlingen in het Nederduits „zooveel zulks 
zal noodig wezen". De entree van het Nederlands als zelfstandig leervak is 
wel aarzelend geschied. 
In de 32 jaar van het rectoraat van S. Nijhoff zijn blijkens het album 
discipulorum 700 nieuwe leerlingen ingeschreven. De school, die vijf klassen 
telde, had dus ruim 100 leerlingen, voor die tijd een hoog aantal. Of de ver
huizing van de school in 1830 naar een tot schoolgebouw gepromoveerde 
kazerne aan het Domplein ook een hoogtepunt was, valt te betwijfelen. 
Maar het gebouw aan de Kromme Nieuwe Gracht zal na 356 jaar ook wel 
enige gebreken vertoond hebben. 
Dr. G. Dorn Seiffen, Nijhoff's opvolger in het rectoraat, heeft in de 48 jaar 
dat hij aan de Hieronymusschool verbonden is geweest alle rangen doorlo
pen: preceptor 1801-1822; conrector 1822-1832; rector 1832-1849. In 
die tijd heeft hij zich ontpopt als een veelzijdige figuur, te vergelijken met 
J. F. Reitz uit de vorige eeuw. Niet alleen was hij een goed rector en een 
boeiend docent, maar ook heeft hij een serie publicaties op klassiek en histo
risch terrein op zijn naam staan. Daaronder zijn er enkele op onderwijsge
bied, die groot succes geboekt hebben. Aangezien het Grieks op de Latijn
se school niet veel voorstelde en geen goede leermiddelen had, maakte hij de 
toegang tot dit vak gemakkelijker door een in het Nederlands geschreven 
Griekse grammatica uit te geven (1815), die zes drukken beleefd heeft. 
Daarnaast schreef hij een in het Nederlands gestelde Latijnse spraakkunst, 
die de in het Latijn gestelde grammatica van Vossius na twee eeuwen 
van de Latijnse boekenmarkt verdreef. Van staatswege werd hem opgedra
gen een geschiedenisboek te schrijven ten dienste van het gymnasiaal onder
wijs. Dit bracht hij in meer delen tot stand in de jaren 1827/1834. 
Uit de grammaticale arbeid van Dorn Seiffen moet men niet afleiden dat hij 
zijn onderwijs in de klassieken beperkte tot het grammaticale. Eerder is 
hem verweten dat zijn behandeling wel los en ongedwongen, wel esthetisch, 
maar misschien minder grammatisch, minder grondig en nauwkeurig zou ge
weest zijn. Dat Dom Seiffen oog had voor de esthetische zijde van de 
klassieken, blijkt uit een voordracht die hij in 1834 voor het „Genootschap 
van leeraren aan Nederlandsche Gymnasien" heeft gehouden getiteld: „Een 
ontwikkeling der oorzaken, waardoor de Grieken . . . de kunstregters van 
alle eeuwen voor het schoone en goede geworden zijn". Men krijgt de indruk 
dat Dorn Seiffen zijn onderwijs in de klassieken niet beperkte tot de gram
matica zoals zo vaak het geval was op de Latijnse school, maar zijn leerlin
gen in contact bracht met bepaalde intrinsieke waarden van de antieke 
auteurs. 
Wat de materiële omgeving betreft, de behuizing aan het Domplein schijnt 
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o. 

G. Dorn Seifjen (1774-1858), rector van 
Stedelijk Gymnasium 1832-1849. Litho 
door H. I. B(acker) naar J. L. Jonxis, 
c. 1844. (Gemeentelijk Archief) 

A. Ekker (1799-1879) leraar en rector 
van het Stedelijk Gymnasium (1823-1849-
1872). Foto van de rector door G. L. 
Mulder, c. 1872. (Gemeentelijk Archief) 

niet adequaat geweest te zijn: reeds in 1841 trok men naar een (opge
knapt) pand aan de zuidzijde van de Minrebroedersstraat. 
Dr. A. Ekker is 49 jaar aan de Hieronymusschool werkzaam geweest. Ook 
hij begon als preceptor (1823-1833), was vervolgens conrector (1833-1849) 
en tenslotte rector (1849-1872). Het „Berigt omtrent de Latijnsche Scholen 
te Utrecht" uit de jaren zestig deelt mee dat „het hoofddoel der lessen 
blijft, wat het tot nog toe is geweest, grondige voorbereiding voor de Hooge-
school. Daartoe liggen de oude talen en de geschiedenis ten grondslag en ne
men de meeste uren in; maar daarmede wordt, naar de eischen van den tijd, 
de beoefening der wis- en natuurkunde en der nieuwe talen naar behooren 
verbonden". 
De eisen die de tijd stelde aan de moderne talen, schijnen in 1815 nog niet 
urgent geweest te zijn: zij ontbreken, zoals wij zagen, in de officiële wetge
ving van dat jaar. De invoering was dus afhankelijk van het inzicht van 
plaatselijke curatoria in deze materie. Aan de Hieronymusschool werden 
het Frans en het Hoogduits in 1838 ingevoerd, maar. . . facultatief. In 
1853 werd het Engels ingevoerd, in 1859 de natuurkunde. Daarmee was 
dus gepoogd het programma op de hoogte van de tijd te brengen. Dit houdt 
echter niet in dat deze nieuwe vakken nu ook tot hun recht kwamen. Bij de 
bevordering en het prijzenstelsel speelden zij geen rol. Zelfs over de wiskun
de, waarvoor men met Schroder (1816-1846) en Tip (1846-1857) goede 
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leraren had gehad, werd in 1859 de klacht geuit door de betrokken docent 
dat de leerlingen dit vak als bijzaak beschouwden. Het zou nog geruime tijd 
duren voordat er altans enig evenwicht in het leerplan bereikt was. 
Het aantal leerlingen was onder het rectoraat van Ekker niet groot. Het 
huisonderwijs was nog steeds een geduchte concurrent voor de Latijnse 
school. De oorzaak hiervan lag in het feit dat door de universiteiten het 
admissie-examen voor particulier opgeleiden niet streng genoeg werd afgeno
men. De instelling van de hogere burgerschool in 1863 betekende nieuwe 
concurrentie. En verder zal de verhoging van het schoolgeld van ƒ 15,— 
tot ƒ 100,— in 1846 nadelig gewerkt hebben. Vandaar dat het aantal leer
lingen in de laatste jaren van Ekkers rectoraat daalde tot beneden de zestig. 
Maar misschien werd dit gebrek aan kwantiteit vergoed door de kwaliteit 
van de leerlingen: in 1863 traden er bij de Prijsuitdeling liefst zes oratores 
op. 

Blijvende verdienste van Ekker is zijn uitstekend gedocumenteerde geschie
denis van de Hieronymusschool van 1474 tot 1849. Zonder zijn werk zou 
schrijver dezes zijn taak niet hebben kunnen volbrengen. 
Tijdens het rectoraat van dr. A. H. G. P. van den Es werd het vierhonderd
jarig bestaan van de Hieronymusschool feestelijk herdacht. Bij de rede
voeringen werd nogal eens gezinspeeld op de verwachte wijzigingen in de ho
ger onderwijswet. Het docentencorps zond in 1875 een adres aan de Tweede 
Kamer waarin aangedrongen werd de toelating tot de universiteit strenger 
te regelen. Dit zou het peil van het voorbereidend hoger onderwijs ten goe
de komen.33) 

TIJDVAK 1876-1974 

De wet op het hoger onderwijs van 1876 

In 1876 kwam het tot de behandeling in de Tweede Kamer van het wets
ontwerp tot regeling van het hoger onderwijs. Daarbij is expliciet gesproken 
over de ideële grondslag van de klassieke opleiding. Reden daartoe was de 
snelle opkomst van de h.b.s. in 1863 opgericht om „de hogere burgerij 
in het bezit te stellen van de voorwaarden, waarover deze moet beschikken 
om te komen tot hetgeen vervat is in de woorden: „algemene beschaving". 
Als zodanig ressorteerde dit schooltype onder het middelbaar onderwijs, 
waartoe de gymnasia en Latijnse scholen volgens Thorbecke's uitdrukkelijke 
wil niet zouden behoren, omdat deze niet door de hogere burgerij zouden 
bezocht worden, maar door hen, die een geleerde vorming nodig hadden. De 
oude talen waren voor de hogere burgers van geen nut, en vonden derhalve 
geen plaats in het middelbaar onderwijs, maar des te meer in het hoger 
onderwijs, omdat de vorming van een geleerde stand „zonder het alle voor
rechten verzekerend Latijn" (Hildebrand) niet denkbaar was. Al spoedig 
na de oprichting gingen er stemmen op om aan het h.b.s.-diploma rechten tot 
het afleggen van universitaire examens te verbinden. Minister Heemskerk, 

33) Brandt, III bijlage VI b. 
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de ontwerper van de wet op het hoger onderwijs van 1876, wilde dit echter 
voor het gymnasium reserveren. Hij sprak op 8 maart van dat jaar in de 
Tweede Kamer aldus: „Aan de uitnemende geschiktheid van de oude talen 
om daarin wetenschappelijk te denken, aan het wetenschappelijke, dat in 
de taaivorming zelf ligt, aan de gereede uitdrukking van iedere nuance 
van de gedachte moet m.i. het vormend karakter van de klassieke studiën 
toegschreven worden".34) Hier ziet men de klassieke opleiding als de Formal-
bildung uit het tweede humanisme in uitdrukkelijke vorm. Een dergelijke 
duidelijke uitspraak ten aanzien van de intrinsieke waarde van de klassieken 
treffen we bij de debatten van 1876 niet aan; maar toch blijkt eruit dat 
men hier wel oog voor had, men nam dit als het ware vanzelfsprekend aan. 
Belangrijk voor ons thema is dat er in de Tweede Kamer twee stromingen 
waren. De ene wilde het gymnasiale programma practisch beperken tot de 
klassieken, dat dan toegang zou geven tot alle faculteiten, de andere wilde 
de toegang tot de universitaire examens in de wiskunde en natuurweten
schappen mogelijk maken zonder voorafgaande klassieke opleiding. De mi
nister zelf verklaarde dat hij niet zo'n eenzijdig bewonderaar der klassieken 
was dat hij de gehele propedeuse hiertoe wilde beperken. Het resultaat 
was een compromis: het gymnasium zou de enige instelling voor voorbe
reidend hoger onderwijs zijn, maar de moderne talen, de wiskunde en de 
natuurwetenschappen kwamen op het gymnasiale programma. Na het vijfde 
jaar werd een splitsing aangebracht tussen leerlingen die gedurende het laat
ste jaar voortgezet onderwijs hoofdzakelijk in de letterkundige en die dit 
hoofdzakelijk in de wis- en natuurkundige vakken verlangen te genieten. De 
gehele opleiding zou zes jaar duren.33) 

De wet van 1876 is belangrijk voor de positie van de klassieke vorming in 
Nederland. De Latijnse school heeft moeten wijken voor het gymnasium, 
dat een breder programma bood en een hoger peil van onderwijs door de 
instelling van een rijksinspectoraat en een verplicht eindexamen ten overstaan 
van rijksgecommitteerden. Daarmee werd de „promotie op de academie" 
aan de curatoren onttrokken en een eind gemaakt aan het eeuwenoude euvel 
dat leerlingen de hoogste klas niet doorliepen, maar via het (gemakkelijkere) 
toelatingsexamen tot de universiteit een jaar uitwonnen. 

1876-1919: Gymnasium en H.B.S. 

Het was de vraag of het nieuwe gymnasium na 1876 snel zijn weg zou 
vinden en met name zich zou kunnen handhaven in de concurrentiestrijd met 
de h.b.s. Speciaal de B-vakken vormden een probleem. In 1877 was een 
leerplan met lesurentabel vastgesteld 36) dat een fors B-programma van één 
jaar behelsde: 19 van de 28 wekelijkse lesuren waren gereserveerd voor de 

34) Handelingen Tweede Kamer. 1875/76, pag. 969. 
35) In het KB van 27 april 1877 wordt gesproken van het zesde studiejaar A en het 
zesde studiejaar B. De latere benaming alpha- en betarichting is in de gymnasiale prac-
tijk ontstaan en heeft het nooit tot wettelijke status gebracht. 
36) Brandt, III bijlage VII. 
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wis- en natuurkundige vakken. Voor Frans en Duits was geen plaats.37) 
Hiertegen rees zoveel verzet in den lande dat het ministerie reeds in 
1878 38) kwam met een gematigder B-programma van twee jaar: de split
sing tussen A-richting en B-richting viel dus na de vierde klas. 
Toch verliep de aanpassing stroef: voor menig leerling was het programma 
als geheel te zwaar. Vandaar dat bij KB van 1887 S9) besloten werd de 
wiskundestof over meer leerjaren te verdelen, het programma oude talen 
voor A- en B-leerlingen enigszins te verlichten, de wiskunde voor de A-leer-
lingen te beperken en meer lesuren natuurwetenschap voor de B-leerlingen 
beschikbaar te stellen. 
Toch was hiermee de problematiek niet opgelost. In de concurrentiestrijd 
bleef het gymnasium in bepaalde opzichten de mindere. Hierbij waren 
meer factoren in het spel. Allereerst had de bezitter van het h.b.s.-diploma, 
krachtens een amendement Van Houten in 1876, het recht na een aanvullings
examen in de oude talen universitaire examens af te leggen in de wis- en na
tuurkunde en de medicijnen. Omdat het minder brede h.b.s.-programma nog 
steeds een grotere plaats kon inruimen aan de B-vakken, bleken de bezit
ters van dit diploma in het algemeen beter voorbereid te zijn voor deze stu
dies dan de bèta-gymnasiasten. Tenslotte prefereerde menigeen de vijfjarige 
cursusduur van de h.b.s. boven de zesjarige van het gymnasium. Het is der
halve niet verbazingwekkend dat tussen 1885 en 1914 negentien pogingen 
gedaan zijn tot afschaffing van bovengenoemd aanvullingsexamen. In 1917 
werd het wetsontwerp van het kamerlid Limburg aangenomen waarbij aan 
het h.b.s.-diploma het ius promovendi in de wis- en natuurkunde en de me
dicijnen verbonden werd. Vermeldenswaard is dat Limburg's voorstel niet 
gericht was tegen de klassieke opleiding, maar ten doel had een bestaand 
onrecht op te heffen. Het liefst had Limburg gelijke rechten voor alle facul
teiten aan beide diploma's willen verbinden, omdat volgens hem de wetgever 
zich niet heeft te mengen in de materie van de vooropleiding, dus of deze 
klassiek gericht is of niet. Maar dat was in 1917 niet haalbaar. Door de wet 
Limburg kwam de h.b.s. in de B-richting wettelijk als wetenschappelijke 
propedeuse naast het gymnasium te staan en had in de practijk een voor
sprong vanwege de nog steeds sterkere positie van de B-vakken. 
Deze voorsprong werd echter verkleind door het KB van 7 juni 1919: de 
natuurwetenschappen kregen in het gymnasiale programma een grotere plaats 
en maakten deel uit van het bèta-eindexamen. Deze uitbreiding ging ge
paard met een beperking van de klassieken: voor de alpha-kandidaten ver
vielen de Latijnse thema en de Romeinse antiquiteiten als eindexamenvak
ken; het eindexamen oude talen werd voor de bèta-kandidaten beperkt 

37) In het kader van de motivering van de klassieke vorming is artikel 11 van het leer
plan 1877 interessant: ..De verklaring van Griekse en Latijnse schrijvers . . . omvat, be
halve de taalkundige en stijlkundige uitlegging, ook de oefening der leerlingen (zoo noo-
dig met gebruikmaking van handboeken) in antiquiteiten, mythologie, prosodie, geschie
denis van kunst en litteratuur en andere hulpwetenschappen". Een officiële doorbreking 
dus van het privilege van de Formalbildung. Merkwaardig dat een artikel als dit slechts 
voorkomt in een nooit uitgevoerd KB. 
38) Brandt III bijlage VIII. 
39) Brandt III, pag. 38. 
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Gezicht op het Stedelijk Gymnasium aan de Minderbroederstraat. 
Foto naar een tekening van Jo M. 1893. (Gemeentelijk Archief) 

tot één Griekse en één Latijnse auteur. Ook het bèta-programma zou, ondanks 
de beperking van het aantal lesuren, een klassieke opleiding bieden. De oud-
humanistische opvatting, dat deze gebaseerd is op beide oude talen, deed 
zich nog steeds gelden. De geschiedenis verdween uit het bèta-eindexamen. 
Bovenstaande bepaling maakte een eind aan de jarenlange discussie of men 
beperking van de bèta-opleiding niet eerder moest zoeken in afschaffen of 
facultatief stellen van het Grieks. Ondanks het befaamde Gidsartikel van 
de graecus prof. S. A. Naber (1889), ondanks de verklaring van minister 
Goeman Borgesius in 1898 in de Tweede Kamer dat hij zich hierbij aan-
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sloot, ondanks het rapport van de Ineenschakelingscommissie (voorloper 
van de Mammoetwet) in 1910, was het niet gekomen tot een Grieksloze afde
ling op het gymnasium. 

Klassicistische en historische beschouwingswijze 
van de oudheid 

Het tweede humanisme heeft bij de handhaving van het Grieks in ons land 
nauwelijks een rol gespeeld. We zagen reeds dat de bewondering voor de 
Griekse mens en de Griekse cultuur, die een bepaald aspect van deze geeste
lijke stroming vormde, in ons land op beperkte schaal is doorgedrongen. 
Anders staat het met de historische beschouwingswijze van de oudheid, die 
omstreeks de eeuwwisseling in Duitsland is ontstaan. Een uitnemende type
ring van deze beschouwingswijze en haar consequenties voor het onderwijs 
treffen we aan in het rapport „De klassieke oudheid in het gymnasiaal on
derwijs".40) 
Deze nieuwe opvatting plaatste zich tegenover de klassicistische van de 19de 
eeuw, die een verenging was van de oudhumanistische. De klassicistische 
opvatting zag in de oudheid een eenheid en een voorbeeld hoog uitstekend 
boven iedere andere cultuur en volkomen tegengesteld aan de moderne tijd. 
Daardoor vertegenwoordigt de oudheid een absolute waarde die eenmaal 
in een bepaalde periode in Athene en in Rome gerealiseerd is geweest en tot 
uitdrukking komt in een literatuur. Deze perioden en deze literatuur dragen 
het praedicaat „klassiek", dwz de wezenskenmerken ervan werden als alge
meen geldend en duurzaam beschouwd. De klassicistische opvatting berustte 
uitsluitend op de literatuur als geestesuiting der beschaafden. Voor de tech
nische of economische basis der oudheid had zij geen oog. 
De historische opvatting daarentegen ziet in de oudheid geen eenheid maar 
speurt naar verscheidenheid, stelt geen voorbeeld of ideaal om na te streven 
maar ontdekt ontwikkeling, heeft er geen bewondering voor maar begrip, 
beperkt zich niet tot het klassieke maar vindt andere perioden en andere 
uitingen dan de literaire even belangrijk. Kortom zij heeft oog voor de histo
rische ontwikkeling van de antieke cultuur, die de basis is van de Europese 
cultuur. Het doel van de klassieke vorming is de leerling hiervoor begrip bij 
te brengen. Speciaal het Grieks kan hieraan een grote bijdrage leveren. Von 
Wilamowitz, fervente verdediger van de historische opvatting, stelde daartoe 
een Grieks leesboek samen. De daarin opgenomen teksten waren niet geko
zen op grond van literair-esthetische overweging, maar waren representatief 
voor de vele facetten van de Griekse cultuur van de 6de eeuw v. Chr. tot de 
4de eeuw n. Chr. 

De historische opvatting heeft in ons land aandacht getrokken, mede dank 
zij het Rapport-1916, en tot consequenties geleid voor het onderwijs in de 
klassieken, echter op andere wijze dan men verwachten zou. Volgens de com-

40) Dit rapport is samengesteld door een commissie bestaande uit J. W. Bierma. H. Bol-
kestein, E. H. Renkema en J. van IJzeren in opdracht van het Genootschap van 
Leeraren aan Nederlandsche Gymnasien. Het is gepubliceerd in 1916 en wordt geciteerd 
als ..Rapport 1916". 
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missie behoort de moderne, meer historische wijze van beschouwing der 
oudheid haar invloed te doen gelden door behandeling der antieke bescha
ving in het geschiedenisonderwijs, maar - in tegenstelling tot Von Wilamo-
witz - mag men bij de keuze der lectuur niet de historische betekenis der 
verschillende schrijvers als kriterium aanvaarden. Het kriterium hangt alleen 
af van de vraag wat mooi en/of belangrijk is, waarbij men vooral aandacht 
moet schenken aan schrijvers die betekenis hebben zowel voor het gemoeds
leven van de leerlingen als voor de kennis van het antieke geestesleven. 
Hieruit volgt dat de klassieke vorming toch weer literair-esthetisch georiën
teerd blijft, waarbij dan wel de keus van de lectuur niet beperkt wordt tot 
de typisch klassieke auteurs. 
Slechts een gedeelte van de conclusies van het rapport is gerealiseerd: de 
beoefening van de grammatica werd gereduceerd, Latijnse thema en Ro
meinse antiquiteiten maakten in 1922 voor het laatst deel uit van het eind-
examen,de lectuur van Plato werd uitgebreid ten koste van de rhetoren; 
aan de wens dat er een Latijns leesboek zou komen ter vervanging van de 
lectuur van Caesars De Bello Gallico 22a) is voldaan in zoverre dat het tot 
stand gekomen is en zich tot nu toe gehandhaafd heeft (11de druk in 1974), 
maar het heeft - volgens mij terecht - Caesars geschrift niet van het pro
gramma kunnen verdringen. Zeer te betreuren is dat van de vijf geprojec
teerde lesuren in de oude geschiedenis in de beide hoogste klassen, waarin dan 
vooral de historische beschouwingswijze van de oudheid over het voetlicht 
zou moeten komen, zo goed als niets terecht gekomen is: slechts werd in 
klasse V-alpha het lesuur dat vacant gekomen was door de afschaffing 
van de Romeinse antiquiteiten, bestemd voor cultuurgeschiedenis van de 
oudheid. De gelegenheid ervaring op te doen of men het beoogde doel ook aan 
de hand van vertalingen kon bereiken is hiermee verloren gegaan. Speciaal 
op het gebied van het Grieks had dit perspectieven kunnen openen. 
Niettemin heeft het Rapport-1916 grote betekenis gehad: het heeft menig 
classicus gestimuleerd zich te bezinnen op doel en methode die het onderwijs 
in de klassieken stelt in moderne tijd. 

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium van 1876 tot 1919 

De benaming van de Hieronymusschool heeft in de loop der eeuwen gefluc
tueerd. Aanvankelijk sprak men van Hieronymusschool, Groote Schoole of 
Latijnsche School, sinds de 17de eeuw ook van Hieronymusgymnasium. In 
de 19de eeuw komt de benaming stedelijk gymnasium op zonder dat daar
mee in Utrecht de combinatie van Latijnse school en moderne afdeling be
doeld werd die van 1838 tot 1863 elders in het land bestaan heeft en stedelijk 
gymnasium genoemd werd. Tot 1876 gebruikte men deze benamingen door 
elkaar, sinds 1876 echter is de naam stedelijk gymnasium gebruikelijk, in 
overeenstemming met de wet op het hoger onderwijs.41) 

41) Eigenlijk is de naam gemeentelijk gymnasium juister, omdat de Nederlandse wet 
sinds 1851 alleen gemeenten kent. Maar omdat de Latijnse school doorgaans door de 
stedelijke overheid beheerd werd en het gymnasium als opvolger daarvan gold, sprak 
22a) De oorlog in Gallië 
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Foto van Klasse IB van het Stedelijk Gymnasium, sept. 1910. 
Foto P. D. van Rhijn, A'dam (Gemeentelijk Archief) 

Het korte rectoraat van dr. A. H. G. P. van den Es (1872-1882) werd ge
kenmerkt door verandering en vernieuwing. De hoger onderwijswet van 1876 
bracht met zich mee dat de gemeenteraad enige nieuwe verordeningen uit
vaardigde. Omdat daarin de rechtspositie en de salariëring van de leraren 
moest geregeld worden, is het niet verbazingwekkend dat de desbetreffende 
debatten soms zeer roerig waren. Verder moest het eindexamen zijn beslag 
krijgen. Daarover was veel rumoer in den lande ontstaan: menig leraar 
voelde niets voor inmenging van gecommitteerden. Het Utrechtse leraren-
corps was echter overtuigd van het nut van het eindexamen. Dit werd in 
1882 voor het eerst afgenomen. Alle acht kandidaten van het Stedelijk Gym
nasium slaagden. 
De veranderde tijdgeest uitte zich ook in de Prijsuitdeling. De promotie naar 
de akademie was vervallen door de instelling van het eindexamen. Daarom 
werd de Prijsuitdeling niet meer aan het begin van de nieuwe cursus ge
houden, maar vóór de grote vacantie. In 1873 werden de voor de lagere 
klassen gebruikelijke gratiarum actiones afgeschaft; sinds 1879 hield de rec
tor zijn oratie niet meer in het Latijn; in 1880 werd een nieuw prijzenstelsel 
ingevoerd, waarbij meer niet-klassieke vakken dan tot nu toe het geval was 
in aanmerking kwamen voor een prijs. 

men ook van stedelijk gymnasium. In gemeenten echter, waar nooit een Latijnse school 
is geweest en na 1876 een gymnasium is opgericht, spreekt men van gemeentelijk gym
nasium. 
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Tenslotte moest er een nieuw onderdak voor het vernieuwde gymnasium 
komen. Het kwam er: bij het begin van de cursus 1880/1881 betrok men 
een door verbouwing geadapteerd perceel aan de overkant van de Minre-
broedersstraat. 
Dat het vierhonderdjarig bestaan van de school in 1874 luisterrijk werd ge
vierd, vermeldden wij reeds. 
Jammer was het dat rector van den Es na tien jaar vertrok naar Amsterdam 
om het rectoraat van het Barlaeusgymnasium op zich te nemen. 
Uit de oraties die dr. W. L. van de Sande Bakhuyzen tijdens zijn rectoraat 
(1882-1902) gehouden heeft, blijkt dat hij een open oog had voor de proble
matiek van het gymnasiaal onderwijs, zoals deze ingeluid was door de hoger 
onderwijswet van 1876. Zo sprak hij in 1887 over de veranderingen in het 
leerplan, die toen juist gepubliceerd waren. Reeds in 1883 had hij de aan
dacht gevestigd op het vraagstuk van de bèta-opleiding. Toch had volgens 
menigeen het Utrechts Stedelijk Gymnasium zijn weg in het veranderde on
derwijsbestel nog niet gevonden. Men worstelde o.a. met het probleem waar
bij experts en publieke opinie nogal eens tegenover elkaar staan: hoe het 
evenwicht te bepalen tussen handhaving van een bepaald peil van onderwijs 
en billijke beoordeling inzake bevordering/afwijzing van leerlingen. In de 
jaren negentig bereikte de discussie hierover curatorium en gemeenteraad. 
Er werden statistische gegevens geproduceerd waaruit zou blijken dat de resul
taten op andere gymnasia beter waren. De rector toonde aan de hand van 
dezelfde gegevens aan dat dit niet het geval was en wees erop dat oudleerlin-
gen van het Stedelijk Gymnasium bij de universitaire studie een goed figuur 
sloegen. 

In 1887 nam de gemeenteraad het besluit meisjes toe te laten tot het gym
nasium. Het begingetal van drie nam maar langzaam toe. In 1902 hield een 
vrouwelijke leerling voor het eerst de oratie in de Pieterskerk. Het heeft 
maar weinig gescheeld, of er zou nooit een vrouwelijke orator opgetreden 
zijn: in 1896 had de lerarenvergadering voorgesteld de Prijsuitdeling af te 
schaffen. Curatoren echter handhaafden deze plechtigheid. 
Spoedig bleek dat het in 1880 betrokken gebouw aan de noordzijde van de 
Minrebroedersstraat te klein was. Derhalve werd het in 1884 doorgetrokken 
tot het Janskerkhof. Nadeel echter was dat het straatverkeer nu van twee 
kanten de lessen stoorde, inzonderheid het geblaf van honden, gerinkel 
van fietsbellen en geschreeuw van straatventers. Asfaltering van de Minre
broedersstraat hielp maar weinig. Meer succes had de oplossing van het 
parkeerprobleem: er kwamen enige rekken voor fietsen van leerlingen. 
Bij het 425 jarig bestaan van de school in 1899 voerden leerlingen Plautus' 
Miles Gloriosus op. 

Aan het begin van het rectorale optreden van dr. J. N. Singels (1902-
1918) viel de invoering van een vak dat reeds vaak ter sprake gekomen was, 
maar het nooit verder gebracht had dan facultatieve vermelding in de ho
ger onderwijswet: de gymnastiek. Alleen de jongens van de eerste vier klas
sen kregen er les in, voor meisjes was het klaarblijkelijk overbodig. Buitenleer-
lingen konden vrijgesteld worden: het heen- en weertrekken was vermoedelijk 
al gymnastische oefening genoeg. 
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Gezicht op de voorgevel van het Stedelijk Gymnasium aan het 
Janskerkhof. Foto door F. A. van Blitz en Zn., c. 1910. 

(Gemeentelijk Archief) 

Gezicht in één der klasselokalen van het Stedelijk Gymnasium aan 
het Janskerkhof. Foto door F. A. van Blitz en Zn., 1918. 

(Gemeentelijk Archief) 
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Het kan niet missen of de Prijsuitdeling kwam ook tijdens dit rectoraat 
aan de orde. In oktober 1904 bereikte de discussie hierover zelfs de ge
meenteraad. Maar ook het hoofd der gemeente vermocht deze plechtigheid 
niet te torpederen. In 1912 werd het systeem strakker georganiseerd, waar
door het aantal prijzen daalde. 
Ook op het gebied van de examens gebeurde het een en ander. De overgangs
examens, die vaak een wassen neus waren, werden afgeschaft. Het lukte 
niet het admissie-examen te vervangen door toelating op verklaring van het 
hoofd der lagere school. Terwijl aanvankelijk het eindexamen slechts ten 
overstaan van rijksgecommitteerden werd afgenomen, werd dit in 1906 onder 
hun toezicht gesteld, zodat zij o.m. het recht kregen de kandidaat vragen te 
stellen. 
Dat de school langzamerhand haar begrenzing van onderwijsinstituut over
schreed, blijkt uit de belangstelling voor het verenigingsleven, bij leerlingen 
en leraren. Reeds in 1878 was de gymnastiek en schermvereniging Isthmia 
opgericht, in 1905 werd de Utrechtse Letterkundige Gymnasiasten Vereni
ging gevormd. Deze voerde in 1910 de Philoktetes van Sophokles op. In 
1909 was inmiddels de muziekvereniging Ars Musica Optima Rerum op
gericht. Voor de onderlinge band en verkleining van de kloof tussen leraar 
en leerling hadden deze verenigingen grote betekenis. 
Het leerlingenaantal toonde een opmerkelijke curve. Van 150 bij de rectors
wisseling daalde het tot beneden de honderd in 1907. Daarna rees het tot 
192 in 1914, vervolgens tot 258 op het eind van de cursus 1917/1918. Rec
tor Singels was niet helemaal verrukt over deze toename: volgens hem nam 
het gevaar toe dat leerlingen die niet de nodige capaciteiten bezaten tracht
ten een gymnasiale opleiding te volgen. Een diepe insnede in het schoolleven 
vormde het tijdperk 1914-1918, dat voor ons land de mobilisatie van het 
leger met zich meebracht tijdens Wereldoorlog I. De normale gang van 
het onderwijs werd meermalen onderbroken door absentie van leraren we
gens militaire dienst, door ziekte van leraren en leerlingen, door schaarste 
aan kolen, licht en voedsel. Beperking van huiswerk en schooltijden beïn
vloedden het onderwijs nadelig. Een novum was dat de eerste lerares haar 
intrede deed. 

1919-1945: Gymnasium en Lyceum 
Alpha en Bèta 

Nog voordat de wet Limburg de verhouding tussen gymnasium en h,b,s, 
geregeld had, deed een nieuw schooltype zijn intrede dat zich ontpoppen 
zou als een geduchte concurrent voor beide: het lyceum. Men meent wel dat 
de stichters daarvan als voornaamste doel zagen bepaling van studiekeus na 
een tweejarige gemeenschappelijke onderbouw. Het uitgangspunt echter wordt 
gevormd door de opvatting die J. H. Gunning 42) had inzake de klassieke 
vorming in ruimer pedagogisch verband. Hij achtte deze vorming van grote 
waarde - hoewel niet onmisbaar - voor de universitaire studie. Bij de beoefe
ning van de oude talen gaat het om het juist en volledig begrijpen van de an
tieke tekst. De hiervoor benodigde geestelijke habitus is van twaalfjarigen niet 

42) J. H. Gunning, De Gids 1898. 
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te verwachten. Persoonsvorming is vereist, die pas begint na intrede van de 
puberteit. Vandaar dat de beoefening van de oude talen niet moet beginnen 
vóór het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Dit leidt tot een drie
jarige klassieke opleiding, die volgens Gunning positief te waarderen is en zelfs 
te prefereren boven de zesjarige op de leeftijd van 12-18 jaar. Immers van meet 
af aan kan men een beroep doen op een grotere algemene ontwikkeling en ap
perceptievermogen en een meer persoonlijke affirmatie, waardoor een vlottere 
en meer gecentreerde beoefening van de klassieken mogelijk wordt. 
Het principe dat men leerstof aanpast aan leeftijd en ontwikkelingsfase van 
de leerling vormt het kernpunt van de lyceumgedachte. Dit principe lag 
ook ten grondslag aan de oorspronkelijke opzet van de onderbouw: deze zou 
allereerst als een soort tussenschool tussen l.o. en v.h.m.o. fungeren en daar
door een geleidelijke overgang bevorderen. Daarnaast had deze ten doel uit
stel van studie/beroepskeus mogelijk te maken en gelegenheid te scheppen 
voor determinatie van de leerling. In afwijking echter van Gunnings opvat
ting werd deze onderbouw tot twee jaar beperkt, waarna de leerling moest 
kiezen tussen een verdere driejarige h.b.s. opleiding en een vierjarig gymna
siaal programma. 
In de verhouding gymnasium-lyceum werd de klassieke opleiding het cru
ciale punt: het gymnasium verweet het lyceum gebrek aan degelijkheid; het 
lyceum verweet het gymnasium stroefheid en eenzijdigheid. 
Aan de groei van het aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de jaren 
twintig en dertig had het gymnasium practisch geen deel. Daardoor rees de 
vraag of het gymnasium niet te zeer in een isolement raakte. In dit kader is 
de maatregel van minister Marchant in 1934 te beschouwen waarbij de af
zonderlijke gymnasiale inspectie werd opgeheven en de gymnasia met de 
scholen voor middelbaar onderwijs ingedeeld werden in regionale inspecties. 
Verzet hiertegen vond gehoor bij de volgende bewindsman (Slotemaker de 
Bruine), zodat inspecteur Renkema (oudleerling van onze school) in 1937 
terugkeerde in zijn oude functie. 
In het kader van gelijkschakeling is ook het KB van 28 februari 1934 te 
beschouwen, waarbij bepaald werd dat de schriftelijke opgaven voor het 
eindexamen gymnasium met uitzondering van de oude talen zouden vastge
steld worden door de inspecteurs en op hetzelfde tijdstip aan alle kandidaten 
zouden voorgelegd worden, een procedure reeds lang in zwang bij de h.b.s. 
Omdat nu voortaan niet meer de leraren de schriftelijke opgaven voor de 
eigen school zouden samenstellen, ging het karakter van schoolexamen gedeel
telijk verloren. Voordeel was dat gelijkheid van niveau tussen de verschil
lende gymnasia bevorderd werd en het examen door de splitsing tussen 
schriftelijk en mondeling een rustiger verloop kreeg. Nadeel was dat africh
ten en dressuur grotere kans maakten. 
In 1939 werd het eindexamen uitgebreid met het verklaren van een na 1600 
in niet te gemakkelijk Nederlands geschreven stuk proza of poëzie. 

Verschuiving van het gymnasiale zwaartepunt 

Terwijl bovengenoemde veranderingen een duidelijk profiel vertoonden, wa-
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A. H. Kan (1875-1951) rector van het Stedelijk Gymnasium (1918-
1940). Foto van de rector en zijn lerarencorps in 1924. 

(Gemeentelijk Archief) 

ren er ook die meer het karakter van een evolutie hadden. Daaronder moet 
vermeld worden de verschuiving van het gymnasiale zwaartepunt. Van 
oudsher lag dit in het onderwijs in de oude talen, na 1876 dus in de alpha-
richting. De bèta-opleiding telde in gymnasiale ogen nog niet helemaal 
mee. Na 1919 begon hierin een kentering te komen: de bèta-richting met haar 
breed programma werd op den duur hoger aangeslagen dan de alpha-rich-
ting. Het motief dat het bèta-diploma toegang verleende tot studierichtingen 
met uitzicht op maatschappelijk aantrekkelijker beroepen speelde een grote 
rol: „met bèta kun je meer". Dit heeft tot gevolg gehad dat de alpha-
richting door steeds minder goede leerlingen gekozen werd en de bèta-rich
ting gevolgd werd ook door leerlingen die er niet de vereiste capaciteiten 
voor hadden. Het type van de „zwakke bèta" gebukt onder overlading was 
gelukkig niet het prototype van de bèta-leerling, maar toch ook weer niet 
helemaal een zeldzame verschijning. 

Bovenstaand fenomeen was slechts onderdeel van een problematiek die een 
groot deel van het voortgezet onderwijs betrof. De toelating bood maar wei
nig garantie voor een juiste schoolkeus, onderlinge aansluiting tussen de ver
schillende schooltypen ontbrak, eindexamens werden op overigens vergelijk-
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bare schooltypes volgens een totaal verschillende procedure afgenomen. De 
onderscheiden vormen van onderwijs waren geregeld in speciaal voor hen 
geldende wetten, vaak tot stand gekomen in tijden die geestelijk en sociaal 
verschillend waren van de onze. Het lyceum kende helemaal geen wettelijke 
grondslag. Voor de telkens rijzende behoeften trof men incidentele voorzie
ningen, waardoor het overzicht er niet duidelijker op werd. Nu had het niet 
zo ver behoeven te komen, indien de in 1903 onder het ministerie Kuyper 
ingestelde staatscommissie tot reorganisatie van het onderwijs succes had 
geboekt. Dat deze commissie naar meer samenhang in het onderwijs streefde 
blijkt uit de benaming „Ineenschakelingscommissie" die zij tijdens haar ze
venjarige arbeid gekregen heeft, maar haar rapport is nooit ia, behandel ing 
gekomen en in de archieven bijgezet. 

Daarna heeft de regering verscheidene pogingen tot verbetering gedaan, maar 
de wetsontwerpen van de ministers De Visser (1922), Waszink (1927), 
Terpstra (1932), Slotemaker de Bruine (1939) hebben het geen van alle 
tot wet gebracht. Minister Bolkestein heeft voordat de Nederlandse regering 
in 1940 uitweek naar Londen nog gelegenheid gehad een nota te publiceren, 
maar daarna stopte elke discussie over vernieuwing van onderwijs: ge
durende de oorlog had men al moeite genoeg het „gewone" onderwijs op 
gang te houden. 

1940-1945 

Ondanks dat er schoolleiders benoemd werden die aanhangers van de „nieu
we orde" waren en er leraren ontslagen werden (waaronder alle joodse), is 
het onderwijs niet in nationaal-socialistische zin omgebogen. Wèl moest 
aan het Duits een grotere plaats ingeruimd worden en werd het Hebreeuws 
afgeschaft. Op den duur echter werd de gewone gang van het onderwijs zeer 
bemoeilijkt door de toenemende zorg voor het dagelijks voedsel, door 
vliegtuigaanvallen, deportaties, arrestaties, arbeidsinzet, onderduiken. Maat
schappelijk en geestelijk verkeer verliepen steeds stroever. Na „Dolle Dins
dag" op 5 september 1944 werd ons land voor een deel gevechtsterrein en 
brak er een spoorwegstaking uit. Het verkeer kwam toen practisch stil te 
liggen, de hongerwinter begon. Van onderwijs kwam nagenoeg niets meer. 
Vandaar dat aan alle leerlingen van de hoogste klas van het v.h.m.o. aan het 
eind van de cursus 1944/45 het einddiploma zonder voorafgaand onder
zoek is uitgereikt. 

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium van 1919-1945 

Het rectoraat van dr. A. H. Kan viel precies tussen twee wereldoorlogen: 
hij aanvaardde zijn functie in 1918 en legde deze neer in 1940. In de eerste 
maanden van zijn bewind zal de aandacht voor het onderwijs geleden heb
ben door de angstige spanning waarmee de Nederlandse bevolking de af
loop van de (eerste) wereldoorlog volgde. Door de slechte voedselpositie 
sloeg de Spaanse griep geducht toe en werd de school voor enige tijd gesloten. 
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 kon men ruimer ademhalen en 
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zich weer wenden tot problemen van geestelijke aard. De schoolleiding werd 
spoedig geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen in leerplan en lesuren-
tabel. Na het reeds vermelde KB van 7 juni 1919 werden op 1 maart 
1920 gymnastiek en tekenen als verplichte vakken ingevoerd; op 1 mei 
1920 werd, in verband met de uitbreiding van de wekelijkse lesuren van 28 
tot 33, de duur der lessen bepaald op 50 minuten. Daarbij kwam dat de 
capaciteit van het gebouw te gering was voor de groeiende schoolbevolking. 
Van de problematiek in het tijdvak 1918-1940 krijgen we een beeld uit de 
oraties die rector Kan jaarlijks bij de Prijsuitdeling gehouden heeft. Voor 
een deel liep deze natuurlijk parallel met de landelijke gymnasiale ontwik
keling zoals eerder geschetst. Een telkens terugkerend thema vormde de 
„overbevolking" van het gymnasium: er werden teveel leerlingen toegelaten 
voor wie de gymnasiale opleiding te zwaar bleek. Dit euvel deed zich in 
Utrecht des te meer gevoelen omdat sinds 1921 toelating tot het voortgezet on
derwijs verleend werd op een verklaring van de lagere school. Het resultaat 
voor het Stedelijk Gymnasium bestond in een grote toeloop van leerlingen (top-
jaar 1926 telde 343 leerlingen) ondanks dat het in 1922 opgerichte St. Bo-
nifaciuslyceum veel katholieke leerlingen tot zich trok. Vandaar dat in 1928 
het toelatingsexamen weer werd ingesteld waarbij grotere invloed aan de 
lagere school werd toegekend. Het Frans echter keerde niet terug. 
Rector Kan betreurde het dat onder de zittenblijvers zich leerlingen bevonden 
met een goed verstand, maar die door oppervlakkigheid, slordigheid en 
gebrek aan concentratievermogen geen resultaat boekten. Huiswerk werd 
vaak slecht gemaakt. Hij achtte dit mede het gevolg van de gecompliceerdheid 
en het tempo van het moderne leven. De overlading heerste echter niet al
leen buiten de school, maar ook er binnen: het bèta-programma vond hij 
een voorbeeld van versnippering van aandacht. Hij voelde daarom wel voor 
een Grieksloze bèta-opleiding met versterkt Latijn, maar later kwam hij 
hierop terug omdat hij zag dat menig bèta-leerling juist meer interesse had 
voor het Grieks. Het werk van de schoolverenigingen achtte hij van grote 
waarde en hij verheugde zich erover dat leraren hieraan hun medewerking 
verleenden. Wel vond hij het jammer dat vooral bestuursleden er nogal 
eens teveel door in beslag genomen werden en er een gewoonte van maakten 
na een schoolfeest ergens een intiem huisfeestje te houden. 
Uit het bovenstaande moet men vooral niet de conclusie trekken dat rector 
Kan en met hem het lerarencorps laudatores temporis acti 23a) waren. Men 
zag wel degelijk in dat de jeugd dezelfde deugden en gebreken vertoonde 
als vroeger. Het zou interessant zijn te weten in welke kategorie Kan zijn 
eigen hobby, het voetballen, plaatste. Hij heeft in het Nederlands elftal ge
speeld, tot op hoge leeftijd woonde hij zondags een voetbalwedstrijd bij. 
Maandags besprak hij dan de voetbaluitslagen met de claviger 2*a) Van En
gelen. Dit was dan een van de weinige ogenblikken die niet aan de schooltaak 
besteed werden. Van deze claviger is de opmerking afkomstig dat niemand 
de rector ooit op school had zien komen of zien weggaan. Aan Van Engelen 
heeft Kan (en niet hij alleen) grote steun gehad. Hij kwam in 1923 van de 

23a) Vereerders van de voorbije tijd 
24a) Concierge 
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Toneeluitvoering van Euripides' Bakchai, bij de viering van het 
450-jarig bestaan in 1924. (Gemeentelijk Archief) 

bereden politie met de aanbeveling dat hij zijn paard, zichzelf en de menigte 
in bedwang kon houden. 

Evenementen 

Tweemaal trad de school in dit tijdvak naar buiten: in 1924 bij het 450-
jarig bestaan, in 1932 bij de opening van het nieuwe gebouw aan de Home
ruslaan. 
De viering van het 90ste lustrum is een groots festijn geweest: een plechtige 
bijeenkomst in de Pieterskerk met liefst zes prominente feestredenaars, on
der wie de minister van onderwijs, dr. J. Th. de Visser, oud-leerling van 
de school; een mars van de civitas 25a) door de stad, die „ontaardde" in 
een hospartij waaraan ook hooggehoede autoriteiten deelnamen; recepties 
waar „tout Utrecht" aanwezig was en geschenken werden aangeboden, o.a. 
door oud-leerlingen; de verschijning van het derde deel van de schoolge-
schiedenis van dr. C. D. J. Brandt; een opvoering van de Bakchai van Euri
pides; een informele pretavond voor de leerlingen; een ontvangst ten stad-
huize waarbij aan leraren en leerlingen een gedenkpenning werd aangeboden. 
Bij elk evenement dat zich er maar even voor leende werd de pas gecompo
neerde cantus gezongen. Dit alles nam drie volle dagen en nachten en vele 
kolommen in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad in beslag. 
Een feestelijke bijeenkomst als deze is stimulerend voor de civitas-gedachte: 
het besef dat men bij elkaar hoort krachtens een speciale opleiding die eisen 
stelt en een beroep doet op de affirmatie van de leden dezer gemeenschap. 
De viering van het 90ste lustrum heeft hieraan een grote bijdrage geleverd: 

25a) Gymnasiale gemeenschap. 
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sindsdien wordt elk jaar de Dies gevierd op 4 december waarbij de feest
rede meestal gewijd is aan een bepaald facet van de gymnasiale opleiding, 
de cantus weerklinkt en het Hieronymusfonds (sinds 1946 ook het Gre-
goriusfonds) acte de présence geeft. 
De huisvesting van de school werd een steeds nijpender probleem. De klas
sen werden bij het toenemen van de schoolbevolking over steeds meer gebou
wen verdeeld, een euvel waaraan de leerlingen niet zo zwaar tilden. In 1926 
deed het gemeentebestuur de eerste stap op de (lijdens)weg naar een nieuw 
gebouw. Er deden zich tal van vertragende factoren voor, onder meer de eco
nomische depressie in 1929, die mede aanleiding geweest is dat er moest 
afgezien worden van een afzonderlijke aula en een fietsenstalling onder het 
gebouw. Maar op 4 oktober 1932 kon de nieuwe behuizing aan de Home
ruslaan betrokken worden. De schepping van de gemeentearchitekt ir. J. I. 
Planjer, in strakke stijl uitgevoerd, was een voorbeeld van moderne scholen
bouw. De kern werd gevormd door achttien klasselokalen, zes op elke van de 
drie verdiepingen gelegen aan ruime gangen en met uitzicht op tuin en grasveld. 
Twee trappenhuizen, waarvan het voorste drie hallen bevatte, bevorderden 
een vlot verkeer tussen de verschillende verdiepingen. Met vier vaklokalen 
in de zuidelijke vleugel voor aardrijkskunde en de drie natuurwetenschappen, 
die elk weer een eigen practicum-ruimte hadden, was het gebouw zijn tijd 
ver vooruit. Het aula-probleem was opgelost door tussen de twee aan elkaar 
grenzende gymnastieklokalen een beweegbare wand aan te brengen. Tenslotte 
waren er ruimten voor tekenen en filmprojectie. 

De feestelijkheden geschiedden in gymnasiale stijl: plechtigheid in de Pieters
kerk; optocht van Janskerkhof naar Homeruslaan; receptie waarbij het do
centencorps een Romeinse mijlpaal met belangrijke gymnasiale data aan
bood en het Hieronymusfonds enkele sculpturen, waaronder replica's van 
de Nike van Samothrake en de Spinario. Hoogtepunt in de feestviering 
werd gevormd door de opvoering van de Aias van Sophokles onder algehe
le leiding van Bertus van Lier, oud-leerling van de school. 
Op 26 september 1933 werd een oudervereniging opgericht. Al kon men niet 
direct concrete resultaten aanwijzen, er was een begin gemaakt met de be
vordering van samenwerking en wederzijds begrip tussen school en huis. 

1940-1945 

In 1940 werd dr. Kan opgevolgd door dr. D. E. Bosselaar, rector van het 
stedelijk gymnasium te Leiden en oudleerling van onze school. Tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden op 26 september 1943 nam de conrector 
dr. A. Roobol het rectoraat waar. Op 11 februari 1944 werd ons gebouw 
door de Duitsers gevorderd. De lessen werden zo goed en zo kwaad mogelijk 
voortgezet in verschillende andere gebouwen in de stad. Met ingang van 
16 augustus 1944 werd dr. G. E. A. M. Wijdeveld door het N.S.B.-be-
wind tot rector benoemd. Deze is practisch slechts enkele dagen in functie 
geweest, omdat na „Dolle Dinsdag" op 5 september van onderwijs zo goed 
als geen sprake was. Na de bevrijding op 5 mei 1945 werd dr. C. D. J. Brandt 
tijdelijk belast met de leiding der school. 
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Gezicht op het Stedelijk Gymnasium aan de Homeruslaan. Foto, 
1948. (Gemeentelijk Archief) 

1945-1974: (Pre-)Mammoettijdperk 

Een oorlog heeft vaak een katalyserend effect: na de bevrijding riep men 
luider dan ooit om vernieuwing op menig gebied, niet het minst op dat van 
het onderwijs. Het Nederlandse voortgezet onderwijs verweet men na de 
oorlog vooral eenzijdige intellectuele gerichtheid. Karaktervorming prefe
reerde men als doel van het onderwijs, zoals dat in de Angelsaksische 
landen het geval was. De traditionele vakken moesten beperkt worden ten 
bate van het aankweken van citizenship, considerateness, leadership, team
work. Een vloed van artikelen en brochures gewijd aan vernieuwing en her
vorming spoelde over de Nederlandse onderwijswereld. Menig geschrift ech
ter getuigde van een ernstig tekort aan werkelijkheidszin. Vrij spoedig won 
het inzicht veld dat verandering van signatuur van het onderwijs niet in 
een handomdraai tot stand gebracht kan worden en dat verantwoorde ver
nieuwing dient uit te gaan van en aan te sluiten bij het bestaande. 
Temeer was enige voorzichtigheid geboden omdat de overvloed van beschik
bare leraren van voor de oorlog veranderd was in een schrikbarend tekort. 
Verschillende factoren waren hierbij in het spel. Het aantal studerenden, ook 
voor het leraarsambt, was tijdens de bezetting zeer verminderd. Verder deed 
zich na de oorlog een oud euvel des te heviger gelden: menig akademicus 
prefereerde een werkkring in de z.g. vrije beroepen en beschouwde het le-
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raarsambt hoogstens als een noodoplossing. Tenslotte breidde het aantal 
leerlingen zich enorm uit. Het feit dat deze voor een deel afkomstig waren 
uit bevolkingsgroepen die niet gewoon waren hun kinderen naar het v.h.m.o. 
te zenden, bracht eigenaardige moeilijkheden met zich mee. 
Omdat de aanloop tot en de uitvoering van de in 1963 tot stand gekomen 
Mammoetwet de nodige tijd gekost hebben, kan men de periode 1945-1974 ge
voeglijk als het (Pre-)Mammoettijdperk betitelen. 

Schema Bolkestein 

In 1946 legde dr. G. Bolkestein een eerste deel van een „Schema van de 
organisatie van het onderwijs" ter discussie voor aan onderwijsorganisa
ties. Hij bracht een principiële scheiding aan tussen voorbereidend hoger on
derwijs en middelbaar onderwijs, dat direct voor de maatschappij zou oplei
den. Het v.h.o. werd gecentraliseerd in het lyceum, dat uit drie afdelingen 
zou bestaan: een afdeling A, die zich concentreerde op de klassieke vor
ming en waar na de vierde klas de wiskunde en de natuurwetenschappen 
zouden aflopen; een afdeling B, die de h.b.s. B zou vervangen en waar dus de 
kern zou gevormd worden door de wiskunde en natuurwetenschappen onder 
toevoeging van 21 uur Latijn en facultatief stellen van het Duits; tenslotte 
een afdeling C, die de h.b.s. A zou vervangen en waar het onderwijs zich 
zou groeperen om de sociaal-economische vakken. 
Tegen dit schema rezen bezwaren uit de onderwijswereld, met name tegen 
het verdwijnen van de gymnasiale bèta-opleiding: de 21 uur Latijn kon niet 
gelden als een klassieke opleiding die immers berust op beide oude talen. 
Trouwens de ontwerper had dit ook niet gepretendeerd: hij motiveerde het 
Latijn in deze afdeling met het (overjarige) argument van mental training 
en het aankweken van begrip voor de Latijnse terminologie van de moderne 
wetenschap. Verder vroeg men zich af op grond van ervaring met de h.b.s. A, 
of de afdeling C wel volwaardig v.h.o. kon bieden En tenslotte vreesde 
men dat de afdeling A noodlijdend zou worden gezien de dalende waardering 
voor de alpha-richting. Veeleer wenste men een versterking van het natuur
wetenschappelijk element in deze richting.43) 
Het schema-Bolkestein heeft de onderwijswereld gestimuleerd zich te be
zinnen op grondslagen en doelstellingen. Het Genootschap van leraren aan 
gymnasia en lycea bv. reageerde met een rapport betreffende taak en inrich
ting van het gymnasium. 

Sleutelen aan het eindexamen 

Op 28 juni 1948 kwam een KB uit de lucht vallen betreffende het schrifte
lijk gedeelte van het eindexamen gymnasium. Dit gedeelte werd van twee 
op drie dagen gebracht; aan het examen Nederlands werd de behandeling 

43) Bovengenoemde versterking is er inderdaad gekomen: bij KB van 21 maart 1948 
werden drie lesuren natuurwetenschappen geïntroduceerd in klasse V alpha ten koste 
van een uur Grieks, Latijn en Nederlands. 
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van een tekst in proza of poëzie toegevoegd; bij de oude talen kreeg de 
kandidaat het recht gebruik te maken van een woordenboek. Dit laatste 
bracht de klassieke onderwijswereld in rep en roer. De motivering dat de 
examinandus door het gebruik van een (overigens niet gemakkelijk) hulp
middel tot een dieper doordringen in de tekst en een meer verantwoorde 
vertaling zou komen, maakte weinig indruk. Evenmin het argument dat dit 
besluit beoogde een andere houding bij het vertalen aan te brengen waarbij 
kritisch afwegen van verschillende aangeboden mogelijkheden prevaleert bo
ven het beschikken over een uitgebreide en vaak pasklare copia verborum. 
We menen te mogen zeggen dat bovenstaande maatregel geen desastreuze 
invloed op het onderwijs in de oude talen gehad heeft, maar eerder een 
bijdrage levert tot het aankweken van het kritisch vermogen dat het hui
dige v.w.o. van de abituriënt eist. 

In 1950 publiceerde een commissie onder voorzitterschap van dr. L. G. van 
der Wal op verzoek van het bestuur van het Genootschap een rapport over 
het gymnasiale eindexamen. Hierin werd o.m. voorgesteld voor de alpha-
afdeling het schriftelijk examen Latijn uit te breiden met een centrale opgave. 
Verder adviseerde de commissie de alpha-kandidaten bij een onderdeel van 
het mondeling examen in de oude talen een in de klas behandeld stuk voor 
te leggen, en voor de bèta-kandidaten het mondeling examen met een derge
lijk stuk uit te breiden. De bedoeling van de commissie was ook inhoud en 
context van de voorgelegde passage bij het examen aan bod te laten komen 
en al was dit bij de geldende eis: „vertalen en verklaren, ook grammaticaal" 
niet onmogelijk, in de practijk bleef het examen beperkt tot het grammati
cale. Ook voor andere vakken stelde de commissie enige veranderingen voor, 
maar van minder ingrijpende aard. 
Het rapport is na korte bespreking in vakkringen bijgezet in de archieven. 
Vooral voor de wijzigingen in de oude talen bleek de tijd nog niet rijp. 

Gymnasium en Lyceum 

Intussen voltrok zich een langzame verandering in de verhouding tussen 
gymnasium en lyceum. De belangstelling die het lyceum reeds voor de oor
log genoot zette zich na de oorlog onverminderd voort. Nogal wat gymnasia 
en h.b.scholen werden omgezet in een lyceum, nieuwe lycea werden opge
richt, zodat het aantal van 57 in 1945 steeg tot 112 in 1954. Het aantal 
gymnasia bedroeg ongeveer de helft. Deze toename betekende echter niet 
dat ook de lyceumgedachte zegevierde. De positieve kant van de kortere 
maar intensievere klassieke opleiding die Gunning voorgestaan had, bleek 
niet goed te realiseren: voor menige leerling viel het (bijna gelijktijdig) le
ren van de beginselen der beide oude talen op een te late leeftijd. Weliswaar 
werd van lyceumzijde een nieuwe Latijnse methode gelanceerd, waarbij men 
van het Latijn, niet meer van het Nederlands, uitging (Fernhout 1922), 
maar tot een „eigen" didactiek en een „eigen" eindexamen kwam men niet, 
o.a. omdat van hoger hand geëist werd dat de gymnasiale lyceïst na vier 
jaar aan dezelfde eisen op het gebied van de klassieken moest voldoen als 
de gymnasiast na zes jaar. Omdat dit voor de meeste lyceïsten een te geser-
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reerd programma bleek, ging men op den duur over tot een éénjarige onder
bouw. 
Daardoor was op het lyceum een vijfjarige klassieke opleiding mogelijk ge
worden die, omdat zij een langzamer tempo van behandeling toestond, voor
al de doorsnee lyceïst ten goede kwam. Verder heeft de éénjarige onder
bouw ertoe bijgedragen dat de tegenstelling gymnasium-lyceum veel van 
haar scherpte verloor. De reductie van het verschil in duur van de klassieke 
opleiding aan beide schooltypen had tot gevolg dat zij naar elkaar toe kon
den groeien en samenwerken bij de bepaling van de positie der oude talen in 
het toekomstige onderwijsbestel. 
De grote aantrekkingskracht die het lyceum op het grote publiek uitoefende 
lag overigens niet in een eventueel nieuwe nuancering van de klassieke op
leiding, maar ging uit van de onderbouw. Weliswaar was hier van een gelei
delijke overgang tussen l.o. en v.h.m.o. niet veel terecht gekomen, maar de 
determinatie van de leerling en het uitstel van studie/beroepskeus voldeden 
aan een behoefte. Dit aspect overheerste op den duur zozeer dat in de ogen 
van velen hier de oorsprong van de lyceumgedachte lag.44) 

De Mammoetwet 

We zagen reeds, dat verschillende inrichtingen van voortgezet onderwijs 
geregeld waren door voor elk type geldende wettelijke voorschriften. Deze re
gelingen voldeden redelijk, zolang men binnen het desbetreffende schooltype 
bleef. 
Moeilijkheden ontstonden er echter wanneer een leerling van schooltype ver
anderde. Dit kwam bij de hogere vormen van voortgezet onderwijs nogal 
vaak voor, omdat de determinatie bij de toelating niet voldoende water
dicht was. Het was dan ook geen wonder dat de roep om een wet waarin alle 
schooltypen van voortgezet onderwijs verenigd en meer op elkaar afgestemd 
zouden zijn, die reeds in het begin van de 20ste eeuw was aangeheven, 
steeds luider werd. Deze wet waaraan de namen Cals en Mammoetwet onver
brekelijk verbonden zijn, is op 12 juli 1962 in de Tweede Kamer aange
nomen. Op het stuk van het voorbereidend hoger en middelbar onder
wijs (v.h.m.o.), dus in de sector van gymnasium, h.b.s., m.m.s., en lyceum, 
heeft de Mammoetwet een principiële scheiding aangebracht tussen voorbe
reidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) en algemeen vormend onderwijs 
(a.v.o.). 

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven aan het gymna
sium, de klassieke richting, en het atheneum, de moderne richting, beide 
zesjarig en beide (na een bepaald leerjaar) te splitsen in afdeling A en B. 
Tussen het drie- of vierjarige m(iddelbaar) a.v.o. en het v.w.o. komt een 
vijfjarige h(ogere) a.v.o.-school als vooropleiding voor hoger beroepson
derwijs. Het lyceum krijgt eindelijk zijn wettelijke erkenning, maar niet als 
een schooltype met een eigen karakter: het is niet meer dan een combinatie 

44) Voor de ontwikkeling van het lyceum zie C. P. Gunning, Gedenkboek Genoot
schap 1930-1955, pag. 187-200. 

50 



van gymnasium en atheneum met gemeenschappelijke onderbouw. En zodra 
er een h.a.v.o. afdeling aan wordt toegevoegd, verandert de naam officieel 
in scholengemeenschap. 
De consequenties uit het bovenstaande waren dat de h.b.s. (met zijn twee
slachtigheid van vooropleiding voor universiteit en maatschappij) en de 
m.m.s. verdwenen en dat de scholengemeenschap, slechts terloops in de wet 
genoemd, een onvermoede, verstrekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

De kwalen van het voormalige v.h.m.o. tracht de Mammoetwet als volgt 
te elimineren. Allereerst de toelating. In een brugjaar tracht men inzicht 
te krijgen in de capaciteiten van de leerling. Doordat in de eerste klas van 
gymnasium, atheneum, lyceum, h.a.v.o. en m.a.vo. dezelfde vakken gege
ven worden (op het gymnasium kan een beperkt aantal lesuren Latijn toe
gevoegd worden), kan een leerling op het eind daarvan zonder tijdverlies 
veranderen van schooltype. Ditzelfde principe ligt, binnen bepaalde gren
zen, ten grondslag aan de gehele opleiding. De hiervoor gewenste differentia
tie wordt mogelijk gemaakt door een systeem van kern- en keuzevakken 
na de splitsing in A- en B-afdeling. Dit brengt weer met zich mee dat de leer
ling bij het eindexamen, dat zeven vakken omvat, enige armslag heeft bij 
de samenstelling van zijn examenpakket. Tegenover deze vrijheid staat dat 
aan alle kandidaten v.w.o. bij het schriftelijk eindexamen dezelfde centrale 
opgave wordt voorgelegd. 
Daarnaast wordt gedurende de laatste cursus een schoolonderzoek gehou
den. Dit laatste is een louter binnenschoolse aangelegenheid, zodat de do
cent/examinator de mogelijkheid heeft het persoonlijk element in zijn onder
wijs tot zijn recht te laten komen. 

Nadat een werkgroep, samengesteld uit verschillende onderwijsinstanties, 
richtlijnen aangegeven had voor basistabellen en eindexameninrichting, wer
den per vak voor het opstellen van leerplannen en meer gedetailleerde eind-
exameneisen van regeringswege z.g. moderniseringscommissies ingesteld be
staande uit vakmensen. Aangezien in de basistabel-oude talen het aantal 
lesuren voor de alpha's van 66 op 45, voor de bèta's van 49 op 25 werd 
teruggebracht, lag het voor de hand dat de „commissie modernisering leer
plan klassieke talen" trachtte een motivering van de klassieke vorming te 
geven in overeenstemming met deze ingrijpende verandering. Door de publi
catie van enkele interimrapporten is de discussie over de positie van de 
oude talen in ons land weer op gang gekomen. 

De motivering van de klassieke vorming in het 
Mammoettijdperk 

De „commissie modernisering leerplan klassieke talen" wijst een drietal, aan 
de traditie ontleende doelstellingen af, die wel niet expliciet in Mammoet
wet of KB van 26 oktober 1967 voorkomen, maar met enige goede wil 
daar wel uit af te leiden zijn: aanbrengen van eruditie, aankweken van 
denktucht die overdraagbaar is (deze „transfer" wordt door de moderne 
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Apophorèta, Maandblad van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, 
1949. (Gemeentelijk Archief) 

leerpsychologie afgewezen) en steun bij het leren van de moderne talen. De 
doelstellingen van het onderwijs in de oude talen mogen niet los gezien wor
den van de algemene vorming die het v.w.o. beoogt: voorbereiding op het 
volgen van wetenschappelijk onderwijs, begrip bijbrengen van de eigen cul
tuur en vorming van de persoonlijkheid. De bijdrage van het onderwijs in 
de oude talen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen omvat het 
inzicht geven in de historische groei van onze cultuurwereld en via de 
confrontatie met de antieke cultuur het leren afstand nemen van de contem
poraine cultuurwereld, die slechts één van de vele mogelijkheden vertegen
woordigt die de mens heeft om zijn wereld gestalte te geven. Het leren relative
ren is daarmee tevens een belangrijk element in de vorming en ontplooiing 
van de persoonlijkheid. 
Wil men nu toegang tot een cultuur zoeken, dan dient men de taal te leren 
waarin die cultuur zich realiseert. Immers in taal of liever in taalgebruik 
komt de wijze tot uiting waarop mensen hun werkelijkheid beleven en struc
tureren. Wat mensen zeggen is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop 
zij het zeggen. Taaistudie is derhalve fundamenteel. 
Nu zal een mens des te dieper in de desbetreffende cultuur doordringen door 
de producten van diegenen te nemen die de taal het meest creatief en inten
sief gebruiken: de schrijvers. Cultuurintroductie geschiedt dus via litera
tuur. De leerling zal begrip moeten krijgen voor literatuur, dwz in de eerste 
plaats voor de werkelijkheid die door het taaikunstwerk wordt opge
roepen en voorts voor de onvervangbaarheid en onvertaalbaarheid van dat 
taaikunstwerk. Maar om vaagheid en langs elkaar heen praten te voorkomen, 
moet men gebruik maken van de techniek van het „begrijpend lezen": na 
een eerste „overzetten" zal men trachten aan de hand van vragen betreffende 
inhoud en entourage tot tekstbegrip te komen. Voor introductie in een cul
tuur is het derhalve van groot belang dat deze beschikt over een literatuur 
van hoog niveau. Dit is met de antieke cultuur het geval. 
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Maar dit is niet het enige. Het gaat bij de introductie in de antieke cultuur 
ook om het historisch perspectief waarin deze cultuur tot ons staat, om het 
voor ons historisch relevante daarin. Dit heeft tot gevolg voor het onderwijs 
in de oude talen, dat ook teksten afkomstig uit werken die niet als literaire 
kunstwerken bedoeld zijn, maar wèl afkomstig zijn van schrijvers die een 
grote invloed op de Europese cultuur hebben gehad (Hippokrates, Aristote
les, historici, filosofen) een functie kunnen hebben bij de cultuurintroductie. 
In bovenstaande motivering valt op dat het vertalen plaats moet inruimen 
voor het begrijpend lezen, omdat gebleken is dat vertalen niet automatisch 
leidt tot tekstbegrip. Sommigen gaan daarbij zo ver, dat zij het vertalen bij 
de beoefening van de oude talen overbodig achten. Dit extreme standpunt 
is te beschouwen als een ver doorslaande reactie op de vertaal dessuur waar
toe de Formalbildung geleid heeft. Deze stroming gaat echter voorbij 
aan het feit dat bij (de poging tot) het vertalen een creatief proces op gang 
gebracht wordt. De vertaler leeft nl. in twee werelden die elkaar maar ten 
dele dekken en elk hun eigen expressie in woorden hebben, zodat het niet 
mogelijk is vreemde woorden te vervangen door pasklare woorden uit de 
eigen taal. Het gaat hier om de vertaalmethode die inhoud en implicaties 
van een vreemde taal centraal stelt en de verschillende mogelijkheden van 
interpretatie afweegt. Dit proces heeft plaats tegen de achtergrond van de 
eigen wereld, de eigen cultuur. Afgezien nu van de vraag of de omschakeling 
in woorden van de ene wereld naar de andere mogelijk is (dus of vertalen 
mogelijk is), is dit proces van groot belang voor de beoefenaar omdat hij 
zich hierbij dient te bezinnen op en te distanciëren tot zijn eigen wereld. 
Dit is precies wat de Mammoetwet van de abituriënt v.w.o. eist. 
Aangezien de discussie over de betekenis van het vertalen en van het be
grijpend lezen nog in volle gang is, heeft de moderniseringscommissie beide 
opgenomen in het eindexamen. Het schriftelijk eindexamen oude talen be
staat uit een centraal verstrekte prozatekst die de kandidaat moet vertalen 
in het Nederlands, waarbij het gebruik van het woordenboek is toegestaan. 
Bij het schoolonderzoek moet de kandidaat teksten niet alleen geheel of ge
deeltelijk vertalen, maar vooral verklaren aan de hand van een aantal vragen 
betreffende inhoud en entourage. Omdat èn vertalen èn verklaren van een 
nieuw stuk een te zware eis zou zijn, wordt dit stuk gekozen uit reeds be
handelde stof. Vandaar de benaming „gelezen stof". 

Tenslotte moet nog gewezen worden op een ingrijpende verandering in de 
klassieke opleiding waartoe de Mammoetwet geleid heeft. De twee-eenheid 
Grieks/Latijn, waarop het humanisme de klassieke opleiding baseerde, is 
nu voor het eerst in Nederland principieel doorbroken. Het klassieke pro
gramma van de bètaleerling is practisch beperkt tot één oude taal, gewoon
lijk Latijn. Daarnaast staat dat nu ook de Atheneumleerling Latijn kan op
nemen in zijn pakket. Gewoonlijk is het motief dat Latijn nog wel enig prac
tisch nut heeft. Indien het echter om klassieke vorming gaat, is Grieks te 
verkiezen omdat het de taal is van de grondleggers van de Europese bescha
ving. Of dit ooit voldoende motivering zal worden in het toekomstige v.w.o., 
zal de tijd moeten leren. 
Een bespreking van de vernieuwingen in de andere vakken zou interessant 
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zijn, maar te ver voeren in een beschouwing waarin de motivering van de 
klassieke vorming als achtergrond fungeert. Bij alle vakken is grotere ruim
te gelaten voor zelfstandige studie en wordt meer gestreefd naar bevorde
ring van begrip en inzicht dan naar encyclopedische kennis. 

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium van 1946-1974 

Met ingang van 1 september 1946 werd schrijver dezes benoemd tot rector. 
Het schrijven van geschiedenis waarin men zelf aandeel heeft gehad is niet 
eenvoudig, maar behoort tot mijn opdracht. 
Gedurende de eerste maanden van de cursus 1946/47 waren we nog steeds 
gehuisvest in het Christelijk Gymnasium, omdat ons gebouw aan de Home
ruslaan door de bezettingstroepen zeer beschadigd was. De samenwoning 
had tot gevolg dat beide scholen met een noodrooster moesten werken. Op 
8 januari 1947 konden we ons eigen gebouw weer betrekken, na bijna drie
jarige afwezigheid. Deze gebeurtenis werd gemarkeerd door een leerlingen-
opvoering in de Stadsschouwburg van Macropedius' Hecastus in de vertaling 
van de oudleerling R. C. Engelberts. De normale gang van zaken duurde 
echter slechts kort omdat de strenge winter, die zich bij het tekort aan brand
stof des te erger deed voelen, dwong de lessen een maand lang te stoppen. 
Het voordeel was dat we een goed geslaagd ijsfeest konden houden. 
Een van de eerste vernieuwingen bestond in het invoeren van een z.g. tropen
rooster. Daardoor ging minder tijd verloren met het heen en weer trekken 
tussen school en huis en kwamen er meer vrije middagen beschikbaar. 
Het verschijnsel dat de school zich niet meer beperkt tot het onderwijs, 
maar meer en meer een soort leefmilieu wordt, trad na de bevrijding duide
lijker aan den dag. Weliswaar bleef het eigenlijke onderwijs centraal staan, 
maar in nauwer of wijder verband daarmee organiseerde de school excur
sies, werkweken, schoolreizen, voorstellingen, sportdagen etc. Schoolvereni
gingen en schoolkrant uitgaande van de leerlingen, reeds vóór de oorlog inge
burgerde fenomenen op onze school, vroegen nog meer aandacht dan vroe
ger. Dat daardoor de leerling voor de niet gemakkelijke opgave werd ge
plaatst om schoolwerk en aandeel in deze activiteiten op de juiste wijze te 
combineren, was reeds door rector Kan gesignaleerd. Enige tegemoetko
ming van de zijde der leraren werd zeer gewaardeerd. 

Veranderende signatuur van het onderwijs 

Op het gebied van het onderwijs prefereerde ons docentencorps vernieu
wing die zich aansloot bij datgene uit het verleden wat waardevol gebleken 
was. Wat er nu concreet bij de verschillende vakken veranderde, is moeilijk 
aan te geven, maar in het algemeen manifesteerde zich een accentverplaat
sing van het kennen naar het kunnen. Hoewel de grote verandering in het 
leerplan van de verschillende vakken pas optrad met de invoering van de 
Mammoetwet, hadden toch ook vóór die tijd vernieuwingen plaats, vaak 
incidenteel en plaatselijk beperkt. Zo werden op onze school op het gebied 
van de oude talen, de meest bedreigde veste, ingevoerd een directe begin-
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GYMNASII 
RHENO-TRAIECTINl 

CANTl'S 

lo lam surgat cantienm 

Cum laeio lubito. 

Quad tribuut praeeonium 

Nostra Gymnasia! 

Quoeumque didueemur 

per nüae itinera. 

Cum fide nos atemur i 

Quae dédit mutieret! ' 
hi 

Sursutn vexiltum' Sint vera quae 

Voce solemn i preeamur: 

Vivat per longa sueeln 

Nostrum Gymnasium.' 

Vti «..Porta Lalind' slat, 

'Stet: in perpetuum' 

thesauros feral suos 

Omni geueri: 

Gloriamur, vocari nos 

Cives Gymnasii! 

Prof. Or P. H. DAMSTÉ, verba fe 

L VAN LIEH, m o d o s f e 

UTRECHTS 
GYMNASÏUM-LJED 

Gij, Gymnasiasten, zingt een lied, 

Een blijde jubelzang. 

Voor ons geheid' Gymnasium : 

ffel bloei' en leve lang' 

Waarheen in later laren 

Ook voeren mag ons pad. 

Wij zullen trouw bewaren ( 

De daar verworven schat! ) 

Hoog, onze vlag en uit volle borst 

Allen te zamen gezongen: 

Lang leve ons Gymnasium-, 

Het groei'' en bloeie voort: 

Door tijden en eeuwen heen 

Sta de „Latijnse Poort" ! 

Het brenge nog lang zijn sehnt 

Aan. groot en aan klein. 

Want wij zijn er trots op, da! 

Wij Gymnasiasten zijn! 

Woorden van A. if. SCHMIDT. 

Muziek van L VAN Lï ER. 

methode Latijn (Serpens in horto!), een beginmethode Grieks uitgaande 
van Homerus, een eindexamen „gelezen stof". 
In 1950 werd het mondeling gedeelte van het toelatingsexamen vervangen 
door een z.g. proefklas. Deze maakte een juiste beoordeling van de aan
pak van de kandidaatjes mogelijk doordat hun leerstof werd voorgelegd 
waarin zij niet speciaal getraind konden zijn. Tot de invoering van de 
Mammoetwet heeft deze procedure gefunctioneerd en een meer verantwoor
de toelating bevorderd. 

Aula 

De bijeenkomsten in de aula, vóór de oorlog een soort sluitpost in het 
gymnasiale leven, ondergingen na de bevrijding een grote uitbreiding. De 
weekopening werd er gehouden, waarbij verschillende facetten van het school-
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leven tot uiting kwamen: er werd veel gesproken, maar ook voorgedragen, 
toneel gespeeld, gezongen, gemusiceerd. De Diësviering op 4 december en 
het slotcabaret van de zesde klas hadden er plaats, er werd afscheid geno
men van vertrekkende leraren. Inzonderheid moet de bijeenkomst op 4 mei 
genoemd worden, gewijd aan de gevallenen in de tweede wereldoorlog. Deze 
herdenking doordrong de aanwezigen steeds weer van de betekenis voor ons 
van de jaren 1940/45, samengevat in de woorden van Henriette Roland Holst, 
die in de middenhal te lezen staan: 

„Niet alle strijders kunnen zegen oogsten, 
maar alle kunne', onrecht weerstaande, nader 
brengen uw dag, Gerechtigheid, op aard". 

Prijsuitdeling 

Eén belangrijke bijeenkomst moet afzonderlijk vermeld worden: de Prijsuit
deling. Deze is helaas afgeschaft, omdat met de invoering van de Mammoet
wet het curatorium verdwenen is. Daarmee kwam een eind aan een instituut 
dat als bestuurscollege enkele eeuwen een gewichtige rol gespeeld heeft in de 
Latijnse school en het gymnasium. Sinds 1876, het jaar waarin de wet op 
het hoger onderwijs werd aangenomen, waren de bevoegdheden van curato
ren al meer en meer beperkt. Merkwaardig daarbij is dat aan onze 
school curatoren tot 1945 beslist hebben over bevordering of afwijzing. Tot 
op het laatst hebben curatoren, althans aan onze school, een eigen bijdrage 
geleverd, vooral door het geven van advies in zaken waarbij een zekere 
distantie gewenst was en door het bekleden van het mecenaat bij de Prijsuit
deling. Over dit laatste nog een enkel woord. 
Het prijzenstelsel stamt uit de 17de eeuw. Curatoren, die zich als bestuur
ders der school verantwoordelijk voelden voor het peil van het onderwijs, 
bedoelden daarmee de eerzucht en de ijver van de leerlingen te bevorderen. 
Op den duur groeide dit uit tot een streng gereglementeerd stelsel, waarvan 
de pedagogische en maatschappelijke betekenis zo hoog werd aangeslagen 
dat de uitdeling der prijzen een openbare plechtigheid werd. In de tweede 
helft van de 18de eeuw echter begon de belangstelling voor prijzen en prijs
uitdeling te dalen, in de 19de eeuw gingen er steeds meer stemmen op plech
tigheid en stelsel af te schaffen. Inderdaad is in ons land aan een aantal 
gymnasia de prijsuitdeling verdwenen, maar elders, ook in Utrecht, bleef zij 
gehandhaafd. Wèl kreeg zij meer het karakter van een plechtige sluiting 
van het schooljaar. 
Toch, om het prijzenstelsel niet tot een anomalie te laten worden, hebben 
curatoren van ons gymnasium getracht eigentijdse kriteria aan te leggen bij 
de toekenning van prijzen. Op 15 juni 1948 bepaalden zij dat de kwalifica
tie daarvoor voortaan zou bestaan in „de verdienstelijke gymnasiast". Dit 
heeft tot gevolg gehad dat het aantal prijzen per klas niet meer gefixeerd 
werd op twee, maar dat er drie of vier of ook geen werden toegekend en dat 
soms een gehele klas gezamenlijk één prijs kreeg. De motiveringen liepen 
zeer uiteen: het zeer goede rapport, vroeger de enige maatstaf, kon ook nu 
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nog wel leiden tot een prijs, maar voornamelijk bij leerlingen van lagere klas
sen. Aan de leerlingen van hogere klassen werden andere eisen gesteld: het 
tonen van geestelijk overwicht als bestuurslid van een schoolvereniging of 
als klassemanus, het vervullen van een toneelrol, het helpen van een mede
leerling die achter geraakt was door ziekte of andere oorzaak. Ook de oratie 
hing niet uitsluitend meer af van de schoolprestaties. Aldus werd het prijzen-
stelsel een afspiegeling van het schoolleven, waarin veel meer omging dan 
b.v. een halve eeuw daarvoor. 

Of een prijzenstelsel van bovengenoemde aard zich gehandhaafd zou heb
ben in de huidige egaliserende maatschappij, is niet uit te maken. Met de op
heffing van het curatorium op 1 augustus 1968 verdween de Prijsuitdeling 
en kwam er een eind aan een plechtigheid die enige eeuwen lang bijgedragen 
heeft bij de gymnasiasten gevoel voor stijl gecombineerd met een ludiek ele
ment aan te kweken. 

Activiteiten 

Onder de nieuwe activiteiten die, uitgaande van de school, een meer alge
meen vormend karakter hebben, moeten de werkweken en de klassieke school
reizen genoemd worden. 
De werkweek biedt het voordeel dat een centraal onderwerp continu kan 
behandeld worden. Griekse wiskunde, Aeschylus' Perzen (als voorberei
ding op een voorstelling), filosofie, Carmina Burana, Animal Farm van 
Orwell, atoomtheorie, volkenkunde etc. zijn in de loop der jaren aan de orde 
gekomen. Na 1960 is dit soort activiteit op de achtergrond geraakt, o.m. 
omdat het allengs moeilijker werd een dergelijke studieweek in de steeds 
meer eisende organisatie van de school in te passen. 

„Antiek Tourisme" 

Een ander belangrijk novum dat samenhangt met de veranderde motivering 
van de klassieke vorming wordt gevormd door de klassieke schoolreizen. 
De moderne beoefenaar van de oude talen wil vooral de antieke mens in zijn 
geestelijke en geografische horizon leren kennen. Aan dit laatste kan een ver
toef in een gebied waar de antieke beschaving gebloeid heeft en de archeo
logie zulke spectaculaire vondsten gedaan heeft, een grote bijdrage leveren. 

Sinds 1949 maakt onze school bijna jaarlijks een „Tour de Provence", een 
tocht door een gebied waar de antieke cultuur gebloeid heeft en een stempel 
gedrukt heeft op de Franse beschaving. Daarmee boekt de „antieke tou
rist" niet alleen klassiek gewin, maar wordt hij bovendien geconfronteerd 
met de continuïteit van de Europese cultuur. Aan dit gymnasiale practi
cum hebben nu ruim vijfhonderd leerlingen deelgenomen. Dat dit voor de 
meesten niet zo maar een schoolreisje was, blijkt o.a. uit de fanmail uit 
de Provence aan de leiding gezonden door oudleerlingen die de tocht op 
eigen gelegenheid nog eens overdoen. 
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Schoolverenigingen 

De schoolverenigingen zijn, zoals wij zagen, ontstaan op initiatief van de leer
lingen en stonden aanvankelijk als het ware buiten de school. Dat Isthmia het 
oudst is, zal mede te verklaren zijn uit het ontbreken van de lichamelijke 
oefening in het schoolprogramma van de tweede helft van de vorige eeuw. 
Omdat men in de eerste tijd na de oprichting in 1878 pas lid kon worden 
na ballotage, bleef het aantal leden klein. Pas toen vele jaren later het lid
maatschap open gesteld werd voor iedere gymnasiast en er een meisjesafde
ling werd opgericht, kwam Isthmia tot grote bloei. Het verenigingsleven 
centreerde zich om de uitvoeringen in Tivoli, waarin het veteranennummer 
een speciale attractie vormde. Langzamerhand echter verplaatste het accent 
zich van de gymnastiek naar sport en spel, maar de lustrumvieringen ge
schiedden steeds in de oude gerenommeerde Isthmia-stijl. Het 15de lustrum 
in 1953 spande in dit opzicht de kroon. 

De leden van Amor lieten gewoonlijk de gehele school delen in het genoe
gen dat zij beleefden in het musiceren. Menige schoolmanifestatie, o.a. de 
Diësviering en de Prijsuitdeling, plachten zij instrumentaal en vocaal op te 
luisteren. Toch lag het zwaartepunt in de uitvoeringen. De viering van het 
10de lustrum in 1959 vormde het hoogtepunt met de opvoering van het 
zangspel Barliaan, een geheel eigen productie. 
Reeds lang voor de oprichting van de toneelvereniging Melpomene (1928) 
nam het toneel spelen een belangrijke plaats in op onze school. Op menige 
hoogtijdag in het gymnasiale bestaan, b.v. bij de viering van een schoollus-
trum, vormde een toneelopvoering het kristallisatiepunt. Zevenmaal werd 
een Griekse tragedie opgevoerd: Sophokles' Philoktetes (1910) en Antigone 
(1920) door de nu verdwenen Utrechtsche Letterkundige Gymnasiasten Ver-
eeniging; Euripides' Bakchai (1924); Sophokles' Aias (1932) en Antigone 
(1949); Euripides' Alkestis (1953) en Iphigeneia in Taurië (1954). Maar 
we waren niet eenkennig klassiek, want voor het voetlicht werden gebracht: 
Dievenbal (Anouilh 1951), Açoka (Gonggrijp 1954), De gilde viert (Th. 
Dekker 1959), Antigone (Anouilh 1960), St. Joan (Shaw 1964), Our Town 
(Thornton Wilder 1966), Jacques of de onderwerping (Ionesco 1969), Onder 
het Melkwoud (Dylan Thomas 1969), Huis Clos (Sartre 1970), Lente-ont
waken (Wedekind 1974). 
In 1937 werd de debating- en voordrachtvereniging „De Lantaarn" opgericht. 
Omdat haar terrein van werkzaamheden grensde aan dat van Melpomene, 
fuseerden beide verenigingen in 1950 tot één onder de naam Lampomene. 

Tenslotte de schoolkrant. Het feit dat Apophoreta in tegenstelling tot menige 
voorganger al heel lang, 35 jaar, bestaat houdt een compliment in aan de 
opeenvolgende redacties. Onder apophoreta verstond men in de oudheid ge
schenken die de gastheer na het diner aan zijn gasten meegaf naar huis. 
Op onze schoolkrant toegepast betekent dit dat deze haar lezers gaven aan
biedt om mee naar huis te nemen na het hoofdmenu van lessen op school. 
Hoezeer deze gymnasiale apophoreta in de smaak vallen blijkt uit het feit dat 
zij niet thuis maar reeds op school gesavoureerd worden, ook (of bij voor
keur) indien de verschijning van een nummer tijdens de schooltijd valt. 
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De acteurs van „Our Town" van Thornton Wilder (1966). 

In de positie van de schoolverenigingen heeft zich in de loop der jaren een 
verandering voltrokken: zij werden meer en meer geïntegreerd in de school. 
Vermoedelijk hebben zij daaraan hun voortbestaan, zij het niet meer geheel 
zelfstandig, te danken. Omdat de concurrentie tussen de verenigingen tot 
versnippering van krachten en verspilling van energie leidde, werd een bun
deling van activiteiten wenselijk. Nu was reeds in de dertiger jaren een poging 
in deze richting gedaan door de oprichting van de vereniging H(ieronymi) 
E(st) S(odalitas) T(uta) I(nter) A(micos). Het doel was de saamhorig
heid te bevorderen tussen al diegenen die op het Stedelijk Gymnasium les 
gaven of ontvingen. De bestaande schoolverenigingen werden als autonome 
subverenigingen erin opgenomen. Het bestuur bestond uit de voorzitters 
hiervan, de hoofdredacteur van Apophoreta, de rector en een leraar. In 
1941 werd Hestia opgeheven vanwege de oorlogsomstandigheden. Pas in 
de zestiger jaren kreeg men weer meer behoefte aan samenwerking, wat 
leidde tot de oprichting van Alibas. Deze algemene schoolvereniging telt 
op het ogenblik vier onderafdelingen: Amor, Lampomene, Isthmia en Sissa 
(schaken) en verzorgt de uitgave van Apophoreta. Iedere leerling is hiervan 
lid en kan aan alle activiteiten deelnemen. Het bestuur bestaat uit de Alibator 
(-trix) en de voorzitters van de onderafdelingen. 
Overigens zat het oprichten van schoolverenigingen de gymnasiasten in het 
bloed. De meeste zijn echter geruisloos verdwenen. Sommige echter lieten 
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een spoor achter, zo de Algemeene Utrechtsche Gymnasiasten Vereeniging. 
Deze vermaakte bij haar opheffing in 1905 haar boekenschat aan de 
school, zodat deze kon uitgroeien tot een bibliotheek voor leerlingen. 

Sportwedstrijden 

Onder de sportwedstrijden die zich kenmerkten door een eigen sfeer, moeten 
allereerst de schaatswedstrijden op de Johannapolder genoemd worden. 
Doordat bijna iedere gymnasiast meedeed en zijn beste schaatsbeentje voor
zette, kregen deze wedstrijden het karakter van een ijsfeest. Sinds er in 
Utrecht een kunstijsbaan is, zijn deze wedstrijden niet meer afhankelijk van 
toevallige vorstperioden. 
Toen de athletiekdag, georganiseerd door Isthmia op het eind van de cursus 
niet meer voldoende belangstelling trok, is deze opgenomen in de rooster. 
Sindsdien is het daar betoonde enthousiasme even groot als bij de schaats
wedstrijden. 
In de gymnasiale sportrubriek mogen de tenniswedstrijden, georganiseerd 
door de eendaagse tennisclub Quo vadis, pila? 26a) niet vergeten worden. 
Zoals de naam reeds aangeeft, hing het welslagen van deze sportieve 
ontmoeting niet af van een eventueel hoog peil, maar meer van de caprio
len die de gymnasiale tennissers aan de bal wisten te geven. 
Bij de Gota, de jaarlijkse intergymnasiale Olympiade, bereikte onze school 
gewoonlijk een redelijke plaats op de ranglijst, éénmaal zelfs de eerste (1969). 

Schoolfondsen 

Van de drie fondsen waarover het Stedelijk Gymnasium beschikt is het 
Willebrordusfonds het oudst. De Broeders hebben reeds in de beginperiode 
van de Hieronymusschool twee tehuizen gesticht voor leerlingen met goede 
aanleg, maar wier ouders niet in staat waren de studie te bekostigen: het Col
legium Willebrordi45) en de Domus Pauperum.46) Omdat de financiële toe
stand van beide instellingen in het begin niet florissant was, moesten de 
pupillen in hun onderhoud voorzien door bedelen. Op den duur kwam hierin 
verbetering door schenkingen en legaten. De „sesthien schamele clercken" 
van de Domus Pauperum, ook wel „Hieronymiani pauperes scholastici" ge
noemd, kwamen uit een sociale laag beneden die der twaalf Willebrordiani: 
deze laatsten hoewel ook op ondersteuning aangewezen werden nooit Paupe
res genoemd en waren er beter aan toe dan de Hieronymiani, die als bijdrage 
in hun levensonderhoud clavigerdiensten moesten verrichten. In 1593 werden 

45) Wynne-Miedema, pag. XXXV e.v. 
46) Het is mogelijk dat dit oorspronkelijk het armenhuis van de Broederschap was, 
waarin dan ook behoeftige leerlingen gehuisvest waren. Op den duur zou de Domus 
Pauperum alleen bewoond zijn door behoeftige leerlingen van de Hieronymusschool. 
Wynne-Miedema, pag. XLIX e.v. 

26a) Bal, waar ga je heen? 
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beide tehuizen onder één bestuur gesteld 4T), hoewel het beheer van de fi
nanciën gescheiden bleef. In 1607 werden de laatste Pauperes, toen vier in 
getal, overgeplaatst in het Collegium Willebrordi. Dit onderging in 1627 
wederom een uitbreiding door opname van de acht alumni van het se
minarium Paulinum, een internaat voor aanstaande predikanten. De Paulini 
hadden echter in het Willebrordshuis een ietwat aparte positie: zij aten aan 
de Paulinitafel en kregen duurder voedsel, b.v. wittebrood. In 1800 werd 
het Willebrordushuis opgeheven en verkocht. Het daarbij vrijgekomen geld 
werd gestort in een fonds dat met zijn naam „Collegium Willebrordi ac 
Domus Pauperum" verwijst naar zijn oorsprong. Trouwens iets daarvan 
vinden we nog terug in een enkele doelstelling van nu: leerlingen kunnen in 
bijzondere gevallen in aanmerking komen voor vergoeding van studiekosten. 
Van 1827 tot 1968 is het Willebrordfonds beheerd door curatoren. Deze 
bekostigden er o.a. de Prijsuitdeling uit. Thans berust het beheer bij een 
commissie bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente en school onder 
voorzitterschap van de wethouder van onderwijs. 

Het Hieronymusfonds, gesticht in 1925, is het fonds van die oudleerlingen die 
hun genegenheid voor hun oude school willen uiten door vooral de viering 
van de Dies en het schoollustrum op te luisteren met het aanbieden van ge
schenken. 
Het Gregoriusfonds, gesticht in 1946, is het fonds van de ouders. Het heeft 
ten doel het gemeenschapsleven van de leerlingen te bevorderen en het ver
enigingsleven te stimuleren. Sinds 1968 wordt het beheerd door de ouder-
commissie. Enkele van de belangrijkste activiteiten zijn het organiseren van 
ouderavonden en de financiering van Alibas. 

Epiloog 

De nieuwe ontwikkeling van het voortgezet onderwijs door de Mammoetwet 
mogelijk gemaakt gaat nu reeds een kant uit die men niet verwacht had. De 
scholengemeenschap terloops genoemd in de Mammoetwet heeft een gewel
dige vlucht genomen; daarin niet genoemde schoolvormen als ongedeeld 
v.w.o. en middenschool trekken thans alle aandacht. Zij maken er nl. aan
spraak op iedere leerling een adequate kans in het voortgezet onderwijs 
te kunnen geven. Deze adequate kans wordt in de discussie nogal eens op
gevat als gelijke kans. Daarmee maakt de gepretendeerde mogelijkheid om 
de in ieder individu aanwezige capaciteiten tot maximale ontwikkeling te 
brengen plaats voor het openen van alle opleidingen voor iedere leerling. Dat 
in dit gelijkheidsstreven het onderwijs dreigt neergedrukt te worden tot het 
peil van de leerling met de minste aanleg, wil men niet zien of neemt men 
op de koop toe. Indien deze schooltypen werkelijkheid worden, krijgt de 
klassieke opleiding gebaseerd op de beoefening van de oude talen het nog 
moeilijker dan zij het nu al heeft: de „verkoopwaarde" ervan is, althans in 
eerste instantie, gering wegens het ontbreken van direct practisch nut en de 
moeilijke grammatica/syntaxis. 

47) Wynne-Miedema, pag. CVII e.v. 
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Prijsuitdeling in de Pieters
kerk, 1953. 

Wil de klassieke opleiding zich in de toekomst handhaven, dan zal zij nog 
meer moeten ombuigen dan zij nu reeds doet: de huidige leerling van het 
v.w.o. verschilt van de vorige generatie hierin dat hij minder parate kennis 
en minder beheersing van de oude talen heeft, maar intensievere belang
stelling voor de tekst en een scherper waardeoordeel, en expliciet vraagt 
naar de zin van het onderwijs in de klassieken. Van de docent-classicus 
wordt gevergd om in minder aantal lesuren èn het grammaticale aspect 
èn de intrinsieke waarde van de tekst over het voetlicht te brengen. Goede 
vakkennis en leraarsopleiding zijn hiervoor nodig, maar niet voldoende: 
feu sacrée en profetisme zijn het noodzakelijke complement. Op deze wijze 
is het mogelijk alumni te kweken die reeds tijdens hun schooltijd de klassieke 
opleiding als iets waardevols gaan zien en integreren in hun habitus. 
De vraag of het gymnasium als kategorale school zal blijven bestaan betreft 
meer dan de vorm alleen. Het alternatief is: zal er ruimte zijn voor een 
schooltype als zelfstandige eenheid waar de klassieke opleiding a.h.w. het 
gehele programma doortrekt en op haar beurt door methode en inhoud van 
de andere vakken van het gymnasiale curriculum beïnvloed wordt, zodat 
er een speciale sfeer ontstaat, of zullen de oude talen blij mogen zijn als er in 
de toekomst nog een bescheiden plaatsje voor ze wordt ingeruimd in het 
onoverzichtelijke schoolwarenhuis. Tot voor kort leek het alsof het gymna
sium zou weggevaagd worden. Maar de veertig gymnasia die er nu nog 
zijn hebben kans op voortbestaan: er is nu een tendens te bespeuren die de 
„kleine" school met eigen sfeer prefereert boven de mammoetschool. 
Ons gymnasium heeft zich in een steeds variërende samenleving weten te 
handhaven niet door zich op te sluiten in de beruchte ivoren toren of door 
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zich voort te laten stuwen door allerlei modestromingen, maar door in te 
voeren wat bij toetsing deugdelijk bleek te zijn. Hierbij werden we vroeger 
vaak gehinderd door al te nauwe wettelijke voorschriften en bleef veel af
hankelijk van toevallig initiatief. De Mammoetwet laat de school een zekere 
vrijheid bij de samenstelling van leerplan en lesurentabel. Maar de school van 
onze tijd draait niet meer om leerplan/lesrooster alleen. De - reeds in het 
voorafgaande gesignaleerde - ontwikkeling van leermilieu naar leefmilieu 
zet ook op onze school met kracht door. De inspraak van de leerlingen, 
vroeger beperkt tot het verenigingswerk, doet zich thans gelden op vrijwel 
alle terreinen van het schoolleven. Ook het aandeel van de ouders is groter 
geworden wat o.m. zijn expressie vindt in de uitgave van een „ouderkrant". 
Al deze ontwikkelingen zullen ook op onze school leiden tot de instelling van 
een schoolparlement waarin de verschillende groeperingen hun vertegenwoor
diging hebben. Het is te hopen dat het Utrechts Stedelijk Gymnasium, waarvan 
thans drs. C. Lips rector is, steeds weer de aanpassing aan de veranderen
de maatschappij zal vinden zonder eigen identiteit te verliezen: 

Uti porta latina stat 
Stet in perpetuum. 27a) 
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