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L. S.
In dit werk wordt getracht een beeld te schetsen van de
geschiedenis der oude Latynse school van de stad Breda, van haar
ontstaan af tot omstreeks 1815, in welk jaar aan de Latijnse scholen
van Nederland hun specifiek stedelijk karakter werd ontnomen door
de wet op het hoger onderwijs.
Deze schets is een kroniekachtig verhaal geworden, maar gezien
de stof was daaraan niet te ontkomen. Waar het wenselijk scheen,
hebben wij gewezen op mogelijk verband met toestanden ^fjers in
den lande. Bizonderheden, die van betekenis konden zijn voor de
plaatselijke geschiedenis, meenden wíj niet achterwege te mogen
laten. In de vrij omvangrijke reeks bijlagen zijn documenten opgenomen, die voor de geschiedenis van het onderwys van enig belang
zijn. Wij hopen derhalve een kleine bijdrage te hebben geleverd
voor de culturele geschiedenis van Nederland en meer in het bizonder voor de geschiedenis van opvoeding en onderwys.
Bij het samenstellen van het werk werd hoofdzakelyk gebruik
gemaakt van het oud-archief der gemeente Breda. Onze taak werd
aanzienlijk verlicht door de klappers van wijlen Dr. J. F. Corstens
(f 1925), oud-conrector van het herrezen Bredase gymnasium en
archivaris der stad, alsmede door diens wekelijkse bijdragen, verschenen in „De Bredanaar" van 1896 en 1897. Het handschrift van
deze „Bredaniana" werd ons welwillend in bruikleen afgestaan
door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.
Onze hartelijke dank betuigen wij aan het bestuur van het
Provinciaal Genootschap, voornamelijk aan zijn voorzitter, den heer
V. Cleerdin, door wiens tegemoetkoming deze uitgave, in тоеііцке
oorlogsomstandigheden ondernomen, tot een goed einde kon worden
gebracht. Wij brengen eveneens dank aan Dr. D. Th. Enklaar en
pater Placidus, o.m.cap., aan het personeel van het gemeente-archief
van Breda, van het Algemeen Rijksarchief te Brussel en te
's-Gravenhage, ook aan hen, die zich voor dit werk hebben geïnteresseerd.
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HOOFDSTUK I.
ONDER HET GEZAG VAN KAPITTEL
EN STAD (vóór 1590).

Η — --*—«.-—.ь.
jaar 1268 gebouwd. Met waarschynlijkheid kan worden
aangenomen, dat de oudste Latijnse school van Breda de parochieschool is geweest, en dat deze bij de stichting van het collegiale
kapittel der Lieve Vrouwe kerk in 1304 tot kapittelschool werd
verheven. Immers, in de stichtingsakte van het kapittel werd het
recht op het bestuur van de school aan den deken en het kapittel
toegekend 1 ) . Het is derhalve niet onwaarschijnlijk, dat er reeds
vóór 1304 een school bestond. Trouwens, naast iedere voorname kerk
had het Vierde Concilie van Lateranen (1215) een school gewenst,
waarvan de leiding zou worden opgedragen aan den scholasticus van
het kapittel, indien het een kathedrale of collegiale kerk was, of
aan den pastoor van de parochiekerk 2 ) . Dat deze wens niet overal
in vervulling is gegaan, is echter vanzelfsprekend.
Bij de definitieve organisatie van het Bredase kapittel in 1309
worden de scholares, d.i. scholieren en ook zangertjes — beiden gaan
samen —, van de kapittelschool voor het eerst vermeld in verband
met het bezoeken van de koordiensten ' ) . Dit enkel berichtje typeert
1
) „Regimen autem scholarum, matricularum & aliorum officiorum dictae
ecclesiae confèrent idem Decanus et Capittulum conjunctim"; aldus de stichtingsakte (testament van 8 October 1303), Ьц MIRAEUS-FOPPENS, I, Uz. 444—6;
VAN GOOR, blz. 431—8; gedeeltelök Ьц KBÜGEH, Ш, blz. 240—2. Vgl. G. С. Α.
JUTEN, De collegiale kerk van O. L. V. te Breda, m АНЕВ, 35 (1909), blz. 289—
326; 38 (1912), blz. 125—45. Zie ook het Necrologium Ecclesiae Beatae Матіае
semper Vw-ginis optdi de Breda, uitgegeven door C. P. HOYNCK VAN PAPENDRECHT,
Analecta Belgica, ІП, 1, 's-Gravenhage 1743, blz. 329—438.
2

) Vgl. SCHOENGEN, Geschiedenis υοη het onderwijs in Nederland, blz. 181. Dat
er een scholasticus onder de Bredase kanunniken was, vonden wij niet vermeld.
Over de Bredase kapittelschool, zie SCHOENGEN, a.w., blz. 242—4, wiens voor
stelling van de toestand echter niet geheel juist is.
3
) „Ordinamus etiam quod scholares fréquentantes scolas ibidem ibunt in
ecclesia predicta cum collegio canonicorum, precipue in festis novem lectionum
ad horas canónicas, prout visum fuerit expediré". De akte bij VAN GOOR, blz.
438—41; JUTEN, in AHEB, 35 (1909), blz. 296—8.-Deze akte werd opgemaakt

1

zeer juist het karakter van de oude Latijnse school: onderwijs in
dienst van de Kerk en van de eredienst, met het oog op de recrutering van ontwikkelde candidaten voor het priesterschap.
Daar de kerk oorspronkelijk de stichtster is van het onderwijs en
dit derhalve ook onder haar macht had, was het begevingsrecht van
de school gewoonlijk afhankelijk van het collatierecht van de parochie- of kapittelkerk 4). Het moet in een voor ons onbekend
gebleven tijd gebeurd zijn, dat de stedelijke regering van Breda enig
recht over de school kreeg toegewezen en wel door toedoen van den
heer van Breda, aan wien, als patronus ecclesiae, het collatierecht
van de kanunniken-prebenden was geschonken in de stichtingsakte
van het kapittel "J.
Zoals het veelal gebeurt, zijn de documenten over de oudste
geschiedenis van een eeuwenoude instelling thans uitermate schaars.
Dit is ook het geval met de Látanse of grote school van Breda 0 ) .
28 Juni 1309, bij het bezoek van Macarius de Busco, kanunnik van Luik. Vgl.
de statuten van het kapittel d.d. 21 Juni 1465; onder nr. 41 wordt gezegd, dat
het kruis in de processie cp de jaargetijden moet gedragen worden door een
scholier oí koorknaap, per scolorem vel juvenem choraïem; onder nr. 46 is er
sprake van de uitvaart der scholieren (kanunniken-scholieren?), in exequiis
scolarium; JUTEN, in AHEB, 35, blz. 313 en 315. Terloops wordt van de „Chorälen" (zangertjes en koorknapen) nog melding gemaakt in een copie uit het jaar
1582 van het kosterboek der Bredase Lieve Vrouwekerk; Tax., 25 (1918), blz. 164.
4

) Vgl. W. MOLL, Kerfcgeschiedenis von Nederland vóór de Hervorming, Π,
2, Arnhem 1867, blz. 250—1.
5
) Misschien is deze datum nog enigszins nader te bepalen, nJ. in de tweede
helft van de 15de eeuw, na 1465. Er staat in de juistgenoemde statuten van dit
jaar, onder nr. 26, dat het den kanunniken niet is geoorloofd, de missaals mee
te nemen buiten de kerk zonder speciaal verlof, op straffe van boete; waarop
dit volgt: „Si vero confusie oriatur in choro ob alicujus libri deportationem a
chore, volumus quod talis deportator scolas ad unum annum sustineat"; JUTEN, in
AHEB, 35, blz. 310. Daaruit menen we te mogen besluiten, dat de Latijnse school
in 1465 nog geheel onder het gezag van het kapittel stond; het woord sustinere
kan hier toch slechts betekenen: op zich nemen, ofwel door geldelijke bijdrage,
ofwel door zelf lessen te geven,
e
) De Latijnse school wordt „grote" school genoemd, in tegenstelling met de
„kleine" scholen, of bijscholen, waar geen Latijn mocht geleerd worden. Zij
wordt „triviale" school geheten (te Breda vooral in de 17de eeuw) omdat men
op de Latijnse school, sedert de Karolingische renaissance, het trivium onder
wees, d.i. de eerste drie der zeven artes liberales, „vrije consten": grammatica,
dialectica, rhetorica; de tweede groep, die naar oude opvatting behoorde tot
het hoger onderwijs, omvatte: arithmetic«^ geometria, musica, astronomia; deze
classificering stamt af van Boëthius (6de eeuw). Vgl. SCHOENGEN, a.w., blz. 56,
131—2; F. SASSEN, Boëthius, leermeester, der Middeleeuwen, in Studie.' catholica,
14 (1938), blz. 97—122; 216—30.

2

Het oudste document betreffende de school, dat in het gemeentearchief wordt gevonden, is jammer genoeg niet gedateerd, maar het
moet geplaatst worden in de 15de eeuw ' ) . Uit dit stuk blijkt al
duidelijk, dat we met een stadsschool te doen hebben, in deze zin,
dat de candidaat tot het rectoraat der school door de stad wordt
voorgedragen en dat de stad de jaarlijkse wedde uitbetaalt e ) ; wat
echter niet wegneemt, dat het kapittel nog rechten op de school
heeft, en wel zeer in het bizonder het recht om een rector aan te
stellen, het recht van controle en inspectie over het onderwijs.
Toch waren deze rechten van het begin af niet duidelijk afgebakend, want dit zal o.m. de oorzaak zijn van een lange twist tussen
de stedelijke regering en de heren van het kapittel, een twist waarbij
beide partijen met evenveel klem het totale recht op de school voor
zich zullen opeisen.
In de loop der 16de eeuw heeft iemand op het oude stuk geschreven: contractus r e c t o m scolarum. Toch is het niet het eigenlijke
aanstellingscontract van den schoolmeester, maar êen regeling
betreffende de schooltoestanden en de schoolgelden; doch daarom
ook van uitzonderlijk belang. De „principael schoolmeester", d.i.
rector van de grote school of kapittel-en-stadsschool, is op dat ogenblik een zekere Mr. Jan VAN DER DONCK. Ну werd op voorstel van
drossaard, schout, burgemeester en schepenen der stad Breda be
noemd door den deken en het kapittel, aan wie hij de eed van
trouw heeft af te leggen, zoals zyn voorgangers dat hebben gedaan.
Aan den meester wordt vanwege de stad een „redelike wedden
toegevoeght"; hij staat dus in stadsdienst 0 ) . De rector heeft
7

) GA 353, 1. Dit stuk is een copie, die voor het kapittel werd gemaakt. Zie
bijlage I. Breda werd in 1490 en in 1534 door brand geteisterd, waarbij in 1490
het gehele archief van de stad verloren ging; de oudste stadsrekening is dan
ook die over het jaar 1492. Werden na de eerste brand de archieven bewaard
in de Lieve Vrouwekerk? of werden zij nog in het raadhuis bewaard, maar
grotendeels gered uit de brand van 1534? Vgl. VAN GOOR, blz. 52; G. С Α. JUTEN,
in Tax., 44 (1S37), blz. 113; J. F. CORSTENS. De groóte brand te Breda van 't jaar
1534, m Sinte Geertruydtsbronne,
7 (1930), blz. 34—40.
ê
) Op dit moment van haar geschiedenis staat de Bredase school halfweg
tussen de middeleeuwse kapittelschool en de eigenlijke stadsschool. Een goede
karakterisering van de stadsscholen vindt men bij PAULSEN, I, blz. 1Й—20. Щ
zegt o.a.: „Sie bilden den Ausgangspunkt eines weltlichen Schulwesens neben
den kirchlichen
Den Stadtschulen fehlt auch keineswegs der kirchliche
Charakter überhaupt. Sie gehören regelmäszig zu einer Pfarrkirche".

·) De gewoonte om aan den rector van de school ook een salaris toe te
kennen, is in de Nederlanden pas in de loop der 15de eeuw opgekomen; tot dan

3

geklaagd, dat op vijf of zes plaatsen in de stad „kleine" scholen
worden gehouden, en dat sommige burgers hun kinderen naar de
scholen van Ginneken of Princenhage zenden, waardoor aan den
rector het gewone schoolgeld wordt onthouden. Daarom verbieden
de magistraten deze handelwijze op straffe van boete; alle gezonde
jongens van 6 jaar en ouder moeten in de grote school gaan leren;
anders moeten de ouders of voogden a,an den rector 10 stuiver per
jaar betalen; van de elders ter school gaande meisjes zal hij 5 stuiver
ontvangen. Dit recht, dat aan den rector der grote school werd afgedragen, noemde men gewoonlijk „recognitie-geld"; het speelde een
voorname rol in de geschiedenis der school.
In de oudste nog bewaarde stadsrekening, die over 1492, lezen we
dat aan den rector, Mr. ADRIAEN, een jaarwedde van 10 Rijnsgulden
wordt uitbetaald 1 0 ). Regelmatig komt deze post terug onder het
kapittel „Van loenen alrehande dieneren" tot in het jaar 1505. De
schoolmeester ontving bovendien een stuk tabbaardlaken van 6 el,
zoals dat aan de „dienders" van de stad werd gegeven; soms werd
het stuk laken vervangen door een gelijkwaardige som gelds. Verder
genoot de schoolmeester het vastgestelde schoolgeld, dat hem door
de bemiddelde leerlingen werd gegeven, en het entree- of inschrijvingsgeld, alsmede nog enige bykomstige baten, zoals het presentiegeld voor de diensten in het koor der kapittelkerk, geld voor de
kaarsen ter verlichting van het schoollokaal, andere penningen bij
gelegenheid van marktdag of kerkelijke feesten " ) . Ten slotte kwam
daar nog bij: het recognitie-geld, dat door de kinderen der bijscholen
moest betaald worden.
In de 15de en ook nog in een gedeelte der 16de eeuw lag de grote
school in de Schoolstraat of althans in de verlenging daarvan, d.i.
de straat naar het kasteel " ) ; dan wordt zy in een niet nader te
toe moest de meester zich tevreden stellen met het schoolgeld en met de andere
emolumenten, waarvan aanstonds sprake zal zijn. Vgl. NETTESHEM, Geschichte
der Schulen im alten Herzogthum Geldern, biz. 114—5.
10
) GA 1512, biz. 16: „Item gegeven meester Adriaen den schoolmeester voir
sijn wedden, die hem de stad geeft, die hem verschijnen tSinte Jansmisse, int
geheel X Rijnsgl. 4 Vgl. hetzelfde register voor de jaren 1493 tot 1497; GA 1513
voor 1498 en 1499; GA 1514 voor de jaren 1500,1502 en 1505 (de overige rekeningen ontbreken).
11
) Vgl. SCHOENGEN, Geschiedenis van het onderwas, blz. 366. Zie verder in
dit hoofdstuk, blz. 18.
12
) Vgl. de tekening en het artikel van E. DE WOLF, Beschrüving behoorende
bij de situatieteekening
van het voormalig huis van Hendrik III, graaf van
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bepalen jaar naar de Nieuwstraat overgebracht, waar zy tot het
einde der 18de eeuw zou blijven. Wy moeten ons de 15de-eeuwse
school voorstellen, als zynde één vertrek van het schoolhuis, d.i.
woonhuis van den rector; de jongens zaten daar op banken in
verschillende afdeelingen (loei), naar gelang de vorderingen die ze
hadden gemaakt 1 3 ). Trouwens deze leerlmgen waren niet zo heel
talrijk; de eigenlijke stad, de binnenstad, telde toen slechts zes à
zeven honderd bewoonde huizen " ) . We hebben dus te doen met
een „grote" school van honderd en meer leerlmgen, n.l. alle Bredase
jongens boven zes of zeven jaar, met jongens „van buyten" en
commensalen of kostjongens ten huize van den rector 1 5 ).
In 1506 of 1507 werd Mr. Adriaen opgevolgd door Mr. Jan VAN
le
LUDICK ) . Diens opvolger was Mr. Ywaen VAN DIEST, die van Nieuwjaar 1512 af als „rectoer ende schoelmeester" voorkomt tot einde
1523 1 7 ). Er is dan een hiaat in de stadsrekeningen en wanneer wij
de volgende nog bestaande rekening naslaan, bevinden we dat in 1527
op St. Jansdag (24 Juni) aan een ongenoemden meester 10 R.gl.
10 st. worden uitbetaald als dubbele „gagie", en dat voor het tweede
halfjaar 5 R.gl. werden gegeven als wedde aan Mr. Geryt VORSELMAN 1 8 ). Jammer heeft de klerk, die het rekenboek over 1528 inschreef, de naam van den schoolmeester open gelaten. In 1529 en
1530 is het Mr. Jan GERYSSONE VAN WEERT, die als schoolmeester het
Nassau

met omgeving

te Breda

( ± 1600), in Tax., 48 (1941), blz. 307—13.

la

) Zodra de school een tweeden meester had, werd er meestal voor de
jongere leerlmgen afzonderlijk les gegeven in een ander lokaal; er zqn echter
veel voorbeelden, dat de twee meesters tegelijk onderwezen in dezelfde klas,
ieder voor hun afdeling.
14
) De haardstedentelling van het jaar 1480 gaf een getal van 623 huizen
intro muros en 253 extra muros; in 1496: resp. 674 en 531; in 1526: resp. 861
en 911. Vgl. J. CUVELIER, Les dénombrements de foyers en Brabant
(XlVe—XVie
siècle), I, Brussel 1912, blz. 472—3 (Tableau synoptique). Telt men ongeveer
zes bewoners per haardstede (in 1900 was de verhouding te Breda: 1 tut 6%),
dan verkrijgt men voor 1480: ruim 5000 inwoners; voor 1496: meer dan 7000;
voor 1526: 10 à 11 duizend zielen. Niettegenstaande dit kleine aantal inwoners
was er te Breda een geanimeerd stadsleven, dat niet is te danken aan de handel,
maar aan het hof van den heer en baron. Vgl. С. J. F. SLOOTMANS, De WestBrabanders, in De Nederlandse Volkskarakters, onder redactie van P. J. MEER-

THUS en

ANNE DE VRIES, Kampen 1938,

blz.

276.

" ) Er werden in 1505, toen Mr. Adriaen rector was, planken geleverd voor
de school, om er honderd „sittens" te maken; GA 1514.
le

) GA 1514 noemt Mr. Jan van Ludick als rector van 1 Januari 1508 af,
maar de rekeningen over de jaren 1506 en 1507 ontbreken in het archief.
" ) GA 1515, 1516, 1517.
" ) GA 1517.

5

„loen" en de „tabbart" ontvangt 1 °), van 1531 tot en met 1534 wordt
Jan CuYLiTS VAN ABENDONCK genoemd als rector van de Latijnse
school 2 0 ). Voor het jaar 1535 heeft men weer geen naam vermeld;
in 1536 is het Mr. Jacob PIETERSEN, die aanmerkelijk langer aanblijft,
n.l. tot St. Jan 1543 2 1 ).
Van de rectoren zijn ons tot nu slechts de namen bewaard gebleven en het leven van de school ligt geheel in het duister; wij
vernemen zelfs niets over de submonitores of ondermeesters, als die
er waren.
Iets meer weten vrij toch over Jacob Pietersen, den laatstgenoemden rector. Zijn naam als humanist, geleerde en dichter was: Jacobus
Zovrnus " ) , die eerst ondermeester was te Hoogstraten, vóór hij
naar Breda kwam. Hij was geboren te Dreischor (Schouwen- Duiveland), vandaar zijn naam Driescharus, of ook Triturbius (turba =:
schare). Aan hem worden verschillende werken toegeschreven, en
énige uitgaven ervan zyn nog in bibliotheken te vinden. Als jong
onderwyzer te Hoogstraten, maakte hij het Latijnse bijbelspel Ruth;
voor dit stuk werden lovende versjes geschreven door een zekeren Martinus Nigellus alsook door den rector der Latijnse school van
Hoogstraten, Mr. J a n Quoyman; het stuk zelf werd door den auteur
aan Willem Zagarus, raadpensionaris van Zierikzee, opgedragen 2 3 ).
Als rector te Breda dichtte hy een Latijns vers-voor een boekje
van een medeburger 24) en maakte hy zijn tweede toneelspel, Ovis
perdita, dat hij 26 Februari 1539 opdroeg aan de heren deken en
kanunniken van Onze Lieve Vrouw te Breda 2 б ) , en ook zijn derde
le

GA 1517.
GA 1518.
31
)
GA 1518, 1519, 1520.
2
*) Ongetwijfeld zijn Jacob Pietersen en Jacobus Zovitius twee namen voor
denzelfden persoon; in de stadsrekeningen worden hem die namen gegeven, en
het blijkt ook uit zqn werken. VgL over Zovitius: FOPPENS, I, blz. 545; PAQUOT,
XIV, blz. 197—8; P. DE LA RUE, Geletterd Zeeland, Middelburg 1734 blz. 227—8;
20

)
)

NNBW, I, col.

1600

(G. С

Α.

JUTEN); M. E. KBONENBEBC, in

Hat

Boek,

23

(1935—6), blz. 334—7.
23
) NK, Π, nr. 4106. Dit toneelstuk werd nog herdrukt in deel I van
Bramata sacra ex "Veten Testamento desumpta, Basel, Oporinus, 1547. Over
Zagarus (Willem Janse de Sagher), zie NNBW, VI, col. 1215 (J. FHUYTIER) en

M. VAI» B E U N , in N AK,

30 (1938), blz. 27—30.

**) DITTOS FERNANDOS FRÍAS, De agni sumendi paschalis praeparattone, Antwerpen 1538; NK, Π, nr. 3041. Het vers van Zovitius bevindt zich op bL I b.
25
) Eerste editie: Antwerpen 1539; NK, I, nr. 2220. Tweede uitgave: Antwer
pen 1540; NK, I, nr. 2221. Bij Paquot wordt nog een Keulse uitgave van 1539
vermeld.
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toneelstuk, getiteld: Didascalus (De Schoolmeester), waarvan hij de
opdracht aan den Zeeuwsen medicus Jason Pratensis schreef op 29
2
September 1540 " ) . Als meer speciale schoolboekjes zijn van zijn
hand verschenen: een verzameling Latijnse spreuken, Adagia,
waaraan de invloed van Erasmus' gelijknamige verzameling wel niet
vreemd zal geweest zijn, en een boekje met samenspraken, Colloquia,
om het de jongens gemakkelijk te maken bij het leren spreken
van de Latijnse taal, een genre van schoolboekjes dat druk ge
vraagd werd 2 7 ) .
Wij moeten even van nabij kennis maken met het laatste toneel
spel van Mr. Zovitius, zijn Didascalus. Deze schoolcomedie, naar de
trant van Terentius en Plautus gebouwd, bevat een prologus, een
periocha (korte inhoudsopgave, n.l. een akrostichon op het woord
Didascalus), en vyf korte bedrijven, omvattend in het geheel
720 verzen. De bedrijven zijn echter zeer ongelijk van bouw:
het eerste bedrijf telt slechts 74 verzen, het tweede: 123, het
derde: 222, het vierde: 79, het vijfde: 161 verzen. Men kan het
spel het best beschouwen als een verdediging van den school
meester, een oratio pro domo. Juppiter, de vader van goden
en mensen, zendt zijn bode, Mercurius, om voor zijn rechterstoel
ae
) NK, Π, nr. 4105. Paquot geeft nog een uitgave Antwerpen 1534 aan
(vgl. NK, Ш, nr. 01266); dit zal wel een vergissing zijn, omdat de voorrede
van 1540 is. Over Pratensis, alias Van Praet (1486—1558), zie NNBW, Π, col.

1127—8 (A. GEYL).
27
) De Adagia Latino-Belgica, waarvan de oude bibliografen spreken, heb
ben wij niet kunnen vinden. De Colloquia van Zovitius zouden meermalen
zjjn uitgegeven, samen met die van Sebaldus Heyden. De universiteits-bibliotheek van Utrecht bezit een zeldzaam drukje, getiteld: Formvlae pverilivm
colloqvioTvm autore SEBALDO HEYDEN, Multis jam locis castigatile. Cum Collo
ques IACOBI Zournj Lvgdvni Batavorvm, Ex Officina loannis Paty, Prostant
Amsterdami apud Henricum Laurentij, An. 1610. Het werkje bevat, biz.
1—19: de 27* dialogen (Latijn en Nederlands) van Heyden; blz. 20—25:
Formulae, dJ. Latijnse formules, te gebruiken door de schooljongens bij het
groeten en bij andere gelegenheden (Latijnse tekst alleen). Daarop volgen 400
Latijnse spreuken met Nederlandse vertaling. Ten slotte staan op blz. 41—61
tweetalige samenspraken: Formulae qvaedam quotidiani sermonis, Jocobi
Zouity. Nu is het niet onmogelijk, dat de zgn. Adagia, die aan Zovitius worden
toegeschreven, nooit bestaan hebben, en dat ten onrechte die van Heyden op
zün naam zijn komen te staan; in deze uitgave b.v. zijn ze anoniem, maar uit
een editie 's-Hertogenbosch 1540 blijkt, dat 24 het werk van Heyden zijn, hoewel er maar 300 spreuken in voorkomen. Volgens Paquot is er te Parijs, 1633,
nog een Latijns-Franse uitgave verschenen van Heyden en Zovitius. — Over
Heyden, rector der LaUjnse school te Nürnberg (f 1561), zie ADB, 12 (1880),
blz. 323—3 (R. Егпиж).
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die hij zal vestigen te Breda, te doen verschijnen: Demus (Volk)
en Didascalus (Schoolmeester). Advocaten van Demias zijn: Glottus (Taal), Colacoglottus (Vleitaal) en Diabole (Lastertaal).
Didascalus wordt by gestaan door Ablabia (Onschuld) en Alithia
(Waarheid). Minerva en Apollo zouden mede rechtspreken. De
terloops optredende figuur van Antisilenus (Matigheid) heeft
geen invloed op het verloop der handeling. De stukken in proza, die
als aanhangsel zyn bijgevoegd, bevatten: Actoris Demi libellus, d.i.
de aanklacht van den aanlegger, Demus, en: Rei Didascali libellus,
d.i. het verweer van den gedaagde, Didascalus; in deze twee stukken, als documenten bedoeld, ligt eigenlijk de betekenis van het
spel. Het volk, Demus, verwyt aan den meester, Didascalus, dat hij
niet opgewassen is tegen zijn taak: hij leert niet de „mooie" taal
aan zyn leerlingen, ja zelfs niet de eenvoudige grammatika op treffelyke wijze; hij voedt de jeugd niet op tot goede burgers: Quid
doces iuuentutem? ñeque mores, ñeque litteras; de meester, hij
drinkt, en dan slaat hy zyn leerlingen, en als het daarop aankomt,
doet hij méér dan zijn plicht. Kort en kernachtig is het antwoord
van Didascalus: hoe weet Demus, of de meester op de hoogte
is van zijn taak? is hy het niet, dan ligt de schuld bij hen, die.
de stad besturen en ook den meester hebben aangesteld; maken de
leerlingen geen voldoende vorderingen, dan is de meester daarvoor
nog niet verantwoordelijk: het volk moet de kinderen dwingen om
thuis hun lessen te repeteren: Lectio lecta, et non repetita, est quasi
nulla; het volk moet zelf beginnen met den meester te eren; deze
toch moet acht uur per dag aan zijn schooltaak gebonden blijven,
hij draagt zorg voor de kinderen, ook buiten de school, al moet hij
hen ook wel eens straffen. Natuurlijk wordt de schoolmeester ten
slotte vrijgesproken, waarna Mercurius zich richt tot de toeschouwers: het volk is altyd bij u, maar bij het volk overheerst niet de
rede, wel de impuls; let derhalve niet op de woorden van het volk
en op zijn lasterpraatjes.
Het komt ons voor, dat de dramatiek van dit spel zeer zwak is;
de actie is te weinig verrassend, het spel zelf eerder eentonig en
arm aan afwisseling; als deze comedie enige verdienste heeft, ligt
die in het eerherstel van den schoolmeester. Ь dit spel ooit te
Breda opgevoerd? Zeer waarschijnlijk wel; maar de stadsrekeningen
spreken er niet van, wel van andere toneelopvoeringen, zoals nog
door ons zal meegedeeld worden.8

Er was in die tijd een naar omstandigheden bloeiend cultuurleven
in de Ideine stad Breda 2 e ) . Van 1537 tot 1539, tijdens het rectoraat
van Zovitius, den dichter-schoolmeester, verbleef aan het Bredase
hof de Spaanse humanist J a n Louis Vives, die de Nederlanden
als zijn tweede vaderland had gekozen. Hy onderwees zijn land
genote, de edelvrouwe Menza de Mendoza, echtgenote van Hendrik
van Nassau, in de klassieke talen, de Ъопае literas, zoals dat heette;
hij schreef of althans legde toen de laatste hand aan zijn zo
beroemd geworden en veel gebruikte boekje met dialogen, en
liet toen ook ¿ijn psychologisch handboekje „Over de ziel en het
leven" ter perse gaan 2 0 ). Van enige invloed van Vives op de
Bredasche school is ons echter niets gebleken, al ligt het voor
de hand dat Vives en rector Zovitius elkaar niet vreemd гцп
gebleven in deze kleine stad. Vives zag zich ook verplicht de
beide werkjes elders uit te geven 30 ) ; Breda had nog geen boekdrukkerij binnen haar muren.
Was er nog geen boekdrukker gevestigd, het kon niet anders of
er zou weldra een „boeckvercooper" komen, die de leergrage bur
gerij en de scholieren van de nodige lectuur kon voorzien. In 1539
verkreeg boekhandelaar Willem Janssone, van Bergen-op-Zoom,
het poortersrecht der stad Breda en na hem zijn nog de boek
verkopers Peter van Gelre Denyszone, in 1554, en Balthazar Jans
van Houtenzone, uit Hilvarenbeek, in 1574, poorters van Breda
geworden a i ) .
Op St. Jansdag 1543 wordt als rector der school te Breda aange2e

) „Van ouds is Breda veel meer „hofstad" dan Bergen, welks heren en
markiezen veel handelsgeest bezaten. Ook als men rekening houdt met wat in
Bergen-op-Zoom vernield en verdwenen is, kende Breda, mede door de
Polanens etc. steeds veel meer uitingen van cultuur. Onder alle stormen der
tijden door is van deze eigenschap in Breda iets bewaard gebleven"; C.
SLOOTMANS,

іл.р.

2e

) B. MEUWISSEN, De Spaans-Nederlandse
pedagoog Jan Louis Vives
(1492—1540), TUburg 1940, blz. 29. Vgl. FOPPENS, II, blz. 679—82; BNB, XXVI,
col. 789—800 (H. DE VOCHT).
B0

) Voor de oudste Nederlandse drukken van Vives, zie NK, I, nr. 2162—75;
Π, nr. 4059—68, 4176; Ш, nr. 01224; een uitgave van het De anima et vita
wordt er niet vermeld. De Dialogi, die de titel dragen: Famüiarium coüoquioтит formulae, sive Linguae Lutinae exercitatio, zijn gedateerd uit Breda, MariaBezoeking (2 Juli) 1538; de oudst bekende Nederlandse uitgave is die van Juli
1539, Antwerpen (NK, Π, nr. 4176). Over dit schoolboekje,.zie MASSEBIEAU, Les
colloques scolaires, blz. 158—77.
31
) Deze namen van Bredase poorters werden meegedeeld door F. D. O.
OBREEN, in Archief voor Nederiandsche Kunstgeschiedenis, 2 (1879—80), blz. 238.
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steld: Mr. SYMON die aanbiyft tot Kerstmis 1545 3 2 ), en dan wordt
vervangen door Mr. Jan VAN DRUENEN. Aan laatstgenoemde wordt in
het jaar 1546 het gebruikelijke geschenk van 10 R.gl. (in plaats van
een tabbaard) geweigerd „overmidts dat dese schoolmeester zijne
conditien nyet geachtervolcht en heeft" 8 S ). Welke conditiën het
waren, wordt ons door de archieven niet duidelijk gemaakt. Misschien is het wel iets in verband met de komst van een nieuwen
meester, waarvan sprake is in de loop van hetzelfde jaar.
Een vreemde meester was zich immers komen vestigen in de stad
Breda, n.l. Peter WERTTOS (Weertius, Wortius, van Weert), aangaande denwelke de stedelijke regering op 8 October 1546 besloot,
dat hij geen jongens van buiten de stad mocht leren en ook dat hjj
„egeen commensalen van binnen de stadt en soude mogen nemen" 3 4 ).
Vermoedelijk heeft rector Van Druenen een klacht ingediend bij
het kapittel, met voorbijgaan van het stadsbestuur, tegen dezen
nieuweling, die hier school kwam houden zonder openbare opdracht
en zonder goedkeuring van het kapittel. Het volgende jaar, op 15
Juli 1547, hebben burgemeesters en schepenen van Breda besloten,
om eventuele moeilijkheden met het kapittel te vermijden, dat beide
meesters zich aan bepaalde conditiën moesten houden S 5 ), welke
nog werden aangevuld op 11 Augustus d.a.v.
Hoofdzakelijk komt de regeling hierop neer: Peter Wertius mag
onderwijs geven aan de kostjongens of commensalen, die in zijn huis
verblyven, en aan de jongens van buiten de stad, die nog niet in de
grote school hadden geleerd; van de jongens van buiten de stad en
van zijn commensalen zal hij het halve schoolgeld, zijnde zes stuivers, aan rector Van Druenen afdragen, van de anderen het gehele
schoolgeld; dit zal jaarlijks geschieden op St. Jansdag, 24 Juni, het
jaar voor het eerst te rekenen van 1 October (Bamis) 1547 af " ) .
Men moet hier zyn aandacht schenken aan het feit, dat het schoolgeld praktisch het enige bestaansmiddel was voor den schoolrector,
en dat derhalve vermindering van het aantal leerlingen gelijk stond
met een kleiner inkomen.
S2

) GA 1520.
) GA 1523 (niet gefolieerd), of GA 1524, Ы2. 25b (een duplicaat van het
vorige register). Het eerste halfjaar zijner wedde werd aan Van Druenen
uitbetaald op Kerstmis 1546.
83

M

)
")
•o)
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GA 6, Ы. 19a.
GA 6, Ы. 21a.
GA 6, Ы. 22a. Zie bijlage Π.

Het geschil tussen de beide meesters is trouwens, goed beschouwd,
een geschil tussen kapittel en stadsregering: de rector werd door
het kapittel beschermd en de nieuwe meester door de magistraten.
bi dit jaar 1547 ontvangt Mr. J a n weer, zoals gebruik, de zes el
tabbaardlaken a 7 ); de twist is immers voorlopig geëindigd.
Hoe stond het eigenlijk met de verhouding tussen stad en kapittel
ten opzichte van de school in die dagen? Het stadsresolutieboek
spreekt van Meester Jan, rector van de scholen te Breda „bij der stad
ende capitile van Breda aengenomen" 8B ). Maar heel gemakkelijk was
het niet, om beider rechten overeen te brengen.
Er /is in het jaar 1550 heel wat te doen geweest over de „saick
van de scholen". Het geschil tussen de stedelijke regering en het
collegiale kapittel van Onze Lieve Vrouwe was tot een hoogtepunt
gestegen.
Daags vóór Sint Jansdag zou het rectoraat van Mr. J a n van
Druenen ten einde lopen. De stedelijke magistraat nam het initiatief
öm een nieuwen rector te verkrijgen. Op 19 en ook op 25 Februari
1550 werd de stadsbode naar Brecht gezonden 3 "), omdat men daar
een goeden schoolmeester hoopte te vinden 4 0 ). Het zal echter wel
vruchteloos zijn geweest, want 7 Maart gaat J a n de bode naar Leuven met een schrijven „aen Mr. Anthonien Buysen, ten eynde dat
hij aldaer voer de stadt vernemen soude пае eenen goeden geleerden
schoelmeester" 4 1 ) . Daar bleef het niet Ьц. Het kapittel meende te
moeten ingrijpen. Want wij lezen, dat er „roeydragers" moesten
in de school geplaatst worden, „aldoen die decken van Breda
37

) GA 1524 (2de stuk), Ы. 22b.
»8) GA 6, Ы. 21a.
se
) GA 1526, bl. 78a.
i0
) De humanist Joannes Custos Brechtanus (Jan de Coster Bouwensz. van
Brecht), achtereenvolgens lector aan de „paedagogie De Borcht" te Leuven,
rector van de Latijnse school te Groningen en ludimagister der kapittelschool
van Onze Lieve Vrouwe te Antwerpen, had in 1515 een Latijnse school geopend
in zijn geboorteplaats Brecht en had deze bestuurd tot aan zijn dood in 1525;
J. A. U. EBNALSTEEN, De humanwt Joannes Custos Brechtanus (с. 1475—1525),
Brecht 1925, biz. IX—XI. De magistraat van Breda wilde thans een opvolger
van Custos of een der ondermeesters halen als rector voor de Latijnse school.
41
) GA 1526, bl. 79a. Antonius Buysen was een Bredanaar, verwant aan den
schepen Gooswyn Buysen en den lateren burgemeester Goris Buysen. Antonius
Buysen werd Med. Dr. en Professor te Leuven; hij stierf 13 November 1572 als
schepen van Amsterdam. Vgl. NAK, 18 (1925), blz. 166, noot 5; VAN DER AA,
B, blz. 514r-5.
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cum suis meynden possessie van der schoeien te nemen" ). Het
kwam tot een proces voor de Raad van Brabant te Brussel
tussen de magistraten van de, stad en deken Hieronymus
43
Dublioul
) en zijn collega's van het kapittel, „ter causen
van der schoeien, woenhuys derselver annecx staende, die gagie
ende tabbart, die de stadt den schoelmeester tot haren weederseg44
gen gheeft" ) . Het kapittel beweerde, dat school en woonhuis v^n
den reotor eigendom van het kapittel waren; dat de stad de wedde
en de tabbaard moest geven naar believen van het kapittel; dat het
kapittel zelf naar eigen goeddunken het schoolgeld mocht verhogen
tot een Philipsgulden 4 5 ) of tot een gouden gulden **), zoals dit
vroeger was verhoogd van 10 st. tot 12 st. Daartegenover sprak de
stadsregering van machtsmisbruik van het kapittel: het wil de school
maken tot een „scholasterie" (d.i. tot een instelling van het kapittel)
tegen de gewoonte in en tot nadeel van de burgers der stad.
De stedelijke regering handelde in haar vergadering van 23 Maart
nog eens over het proces tegen het kapittel en zond op 25 Maart een
nieuwen bode naar Leuven: Dr. Buysen had immers een zekeren
Jan Romerius aanbevolen; deze candidaat moest dan maar naar de
stad afreizen om met de schepenen te onderhandelen 4 7 ) . Al deze
„besognes" en ook de „scriptueren", die de heren van de wet heel
wat zorg baarden, noodzaakten hen tot veel ernstig gepraat, zodat ze
„des avonts bij malcanderen bleven teeren" en acht potten wijn
gebruikten; natuurlijk op stadskosten 4 8 ) .
Mr. Johannes ROMERIUS kwam ten slotte van Leuven naar
Breda, logeerde vier dagen „in den Wildeman" op de markt, op
kosten van de stad, en onderhandelde met de heren magistraten.
Om des lieven vredes wille, pro bono pacis, trachtte men zo
spoedig mogelijk het eens te worden met het kapittel: magistraten
en kanunniken zouden den candidaat examineren; de reiskosten
werden maar weer door de stedelyke kas gedragen " ) .
'
ч
«)
43

GA 1526, Ы. 74a.

)

Hieronymus Dublioul (De Blyoul) was deken van het Bredase kapittel
van 1536 tot aan z^n dood in 1556; KRÜGER, Ш, biz. 246.
")
«)
4e
)
*7)
")
4ff
)
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GA 1526, Ы. 93b.
1 Phil. gl. = 1 R.gl. 5 s t
1 gouden gl. = 1 R.gl. 10 st.
GA 1526, Ы. 79a, 85a.
GA 1526, bl. 72a.
GA 1526, bl. 79ab.

Blijkbaar werd men het niet eens; magistraten besloten 3 Mei
tegen de heren van het kapittel te zullen verdedigen „'t recht ende
toeseggen dwelc de stadt van Breda heeft totter scholen van Breda
ende om dairmne eenen bequamen rectoir te stellen ende te hou
den"; dan zouden de jongens hun tijd niet verliezen in de school,
de ouders zouden niet genoodzaakt zijn hun kinderen naar vreemde
scholen te zenden en jongens uit andere plaatsen zouden zich
eo
aangetrokken gevoelen om in de Bredase school te komen leren ) .
De hangende kwestie: wie nu eigenlijk — stad of kapittel — het
recht op de school en het woonhuis bezat, was noch theoretisch noch
praktisch opgelost. Vooreerst zond de stedelijke regering op 13 Mei
den binnenburgemeester Dierick Aertssen naar Bergen-op-Zoom en
naar Oudenbosch, waar resp. Mr. Zovitius — Lenaert Sovitius
51
wordt hij nu genoemd ) — en Mr. Symon, oud-rectoren van de
Bredase school, hun verblijf hielden: „om te weeten van wien zyluden tzy van der stad oft van den capittle de schoele tot Breda
eertyts aengenomen hadde, ende wie haer het woenhuys der stadt
toebehoorende, der schoeien annecx staende, gegondt ende geaccordeert hadde" ^ ) . Dit voor de praktische kant van de zaak.
Voor de theoretische kwestie zond men de 15de Mei twee sche
penen als gecommitteerden, n.l. Mr. Gooswyn Buysen en Comelis
van den Corput, naar Brussel en Leuven, om er geleerde mannen
te raadplegen over de juridische kwestie 5 3 ) , en о о т а т е і ц к om
te weten, of de stadsregering of misschien de burgemeester ambts
halve tijdelijk een rector voor de school konden benoemen B 4 ) . Wat
de juristen mogen geantwoord hebben, zijn we niet te weten geko
men; maar als we de handelwijze van de magistraten nagaan, dan
moeten we inzien, dat de adviezen niet in het voordeel van de stad
zijn geweest.
so

) GA 6, Ы. 27b.
" ) Een Mr. Lenaert Zovitius werd op 9 April 1552 als rector der grote school
te Bergen-op-Zoom aangesteld; Tax., 39 (1932), blz. 214. De Bredase rector droeg
de voornaam Jacobus.
52
) GA 1526, Ы. 79b—80a.
'") Men vroeg ook het advies van Mr. Thomas Vlas, alias Lineus, advokaat
in de Raad van Brabant; GA 1526, bL 87ab. Lineus was een bekend jurist
(1505 — vóór 1579); werd raadgever van Hendrik van Nassau en Willem van
Oranje; schreef Latijnse rechtsgeleerde werken. Vgl. NNBW, Ш, col. 1060
(J. FBUYTTEH); BNB,
M

)

XXVI, col. 810—1

(P. VERHAEGEN).

GA 1526, Ы. 80a.

ia

O p slot van rekening werd Jan Romerius op 10 Juni door d e
heren regeerders uit Leuven naar Breda ontboden; maar de voorzichtige en wijze meester antwoordde — hy had immers bij zijn
eerste bezoek de Bredase toestanden van dichtbij leren kennen —,
dat hij „nyet comen en woude, die stadt en ware metten cappitle
veraccordeert" 6 5 ). Daarom probeerde de regering haar geluk elders;
zij verzocht Mr. J a n COQUUS uit Eindhoven, naar de stad te komen
om het rectoraat te aanvaarden; ook deze weigerde, wellicht uit vrees
voor moeilykheden met het Bredase kapittel 5 0 ).
Het einde van rector Van Druenen's ambtsperiode naderde; er
moest derhalve in de toestand worden voorzien. De stad stelde
daarom eigenmachtig Mr. Hercules FALLET aan, die echter slechts
één jaar in moeilijke omstandigheden zou aanblijven, n.l. tot 24
Juni 1551.
Vanzelfsprekend wiltje het kapittel dezen door de stad benoemden
rector niet erkennen. Intussen was de zaak ten hove van Brabant
reeds ver gevorderd " ) . Op 9 Juli 1550 werd door de Raad te Brussel
het vonnis uitgesproken ten voordele van het kapittel: het recht van
presentatie kwam aan de stad toe, maar het benoemingsrecht werd
aan het kapittel voorbehouden; bovendien werden nog eens duidelijk de rechten en verplichtingen van stad, kapittel en schoolrector
gestipuleerd 5 e ). De Bredase magistraten werden 19 Juli opgeroepen
om de uitslag van het proces te vernemen ^ ) . 4 October zond men
) ÖA 1526, Ы. 80b.
) GA t.o.p.; maar elders in hetzelfde register (Ы. 74a) wordt hij Thilman
Quoquus genoemd.
57
) Bij afwezigheid van Mr. Vlas had men 24 Juni de hulp van Mr. Franchoys Verlijsen moeten inroepen om een stuk voor de stsd te redigeeren; GA
1526, Ы. 87a.
I>e
) ARA Brussel, Archief Raad van Brabant, reg. 596, nr. 192: „Die voirs.
gedaeghde (n.l. de stedelijke regering) sullen den selven supplianten (n.l. deken
en kapittel) noemen drie bequaeme, geleerde ende wel gemanierde persoenen
voer eenen schoelmeester, ende sullen die voirs supplianten gehouden zijn
eenen daer af te kiesene, aan te nemene ende totten regimene van der scholen
te stellene, ende sal die schoelmeester aengenomen zijnde sculdich zijn zijnen
eedt int capittel te doene ende metten schoelkinderen den choer te visiterene
ende anderssins te doene ende te staene tot visitatien ende ordinantien van den
voirs. capittele gelijck dit van ouden tijde gewoenlijck is geweest te geschiedene,
des soe sullen die voirs, gedaeghde sculdich zijn den schoelmeester de scholen
ende het woenhuijs bijder scholen staende te laten volgen ende den selven daer
toe te gevene die gagien van thien Carolusguldene ende eenen tabbaert tsjaers,
gelijck zij dat in voerleden tijden hebben gehadt".
60
5a

0l

>)
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GA 152€, bl. 81b.

een bode naar J a n Jtomerius om hem te berichten, dat de deken
en de kapittelheren hem als schoolmeester - hadden gekozen e 0 ) .
Toen kwam Mr. Romerius graag naar Breda, en J a n de stadsbode
ging naar Leuven om 's meesters „tonne met cleederen ende
boecken" te halen.
Wat nu gedaan met Mr. Fallet, die benoemd was en door het
kapittel niet werd erkend? Hij werd voorlopig gehandhaafd naast
Romerius, dien de stad „tot hueren coste, schaede, laste ende verdriete" had aanvaard; want het kostte een extra-uitgave van 30
Carolusgulden tot Sint Jansdag 1551 β 1 ) .
Gedurende zijn kort rectoraat heeft Hercules Fallet, de bescher
meling der stad, zich toch verdienstelijk weten te maken. Op 24
Augustus 1550 werden aan den rector en zijn subrectors (of on
dermeesters) twee „stoopen wijns" van stadswege geschonken
„aldien zy geageert hadden voer den stadthuys in de Lathinsche,
France ende Duytsche (d.i. Nederlandse) spraecke" β 2 ) . Dit ageren
bestond in het voordragen van toneelstukjes of dialogen door de
leerlingen in klasseverband onder leiding van hun meesters.
Van de toenmalige ondermeesters is ons weinig bekend geworden.
Kort vóór 1550 was J a n FABHICIUS meester geweest e 3 ); daarna
is de naam overgeleverd van Mr. Willem DE LUTOSA, die Latijnse
lofdichten op de stad had gemaakt (in laudem senatus et opidi de
Breda) en daarvoor vanwege de magistraat een beloning van twee
Rijnsgulden ontving β 4 ) .
In 1551 vertrok de ongelukkige Fallet, die geen genade had kun
nen vinden bij het kapittel, en Romerius bleef alleen met het recto
raat van de Latijnse school belast. Hij zou echter ook niet lang
aanblijven, omdat hij het blijkbaar financieel niet kon bolwerken β 5 ) .
De stedelijke regering wilde voor hem verder niets doen.
eo

) GA 1526, Ы. 83a. Toch waren de magistraten nog niet erg gerust over
de houding van het kapittel; zij zonden 28 October nog een bode naar Brussel,
om van verdere „molestacie" vanwege het kapittel тц te mogen blijven; GA
152C·, Ы. 83b.
« ) Vgl. GA 1526, bL 93b.
e2
)
GA 1526, Ы. 75b.
« ) GA 6, bl. 28a.
e4
) GA 1526, bl. 97a; bl. 95a: Lutosa ontvangt 13 R.gl. voor reparaties, die hij
in de school had laten doen.
. e B ) De stedelijke regering had hem een voorschot van 12 gl. gegeven om een
bed té kopen; GA 1527, bl. 94a. Zij schold hem bij zijn vertrek de som kwyt,
omdat „hy in sijne administratie nyet en hadde geprospereert"; GA 6, bl. .40b.

15

Toen dan in Juni 1552 Mr. Frans CAMOCIUS werd aangesteld,
toonde men zich meer inschikkelyk; de nieuwe rector zou van
Maart 1553 af nog 18 gl. extra per jaar ontvangen om een tweeden
ondermeester te kunnen onderhouden o e ) .
Het kon niet anders of de Bredase school moest weer opbloeien,
want drie meesters wijdden zich aan opvoeding en onderwijs van de
jeugd, en vooral: de rector zou veertien jaren lang aanblijven,
n.l. tot 1566; dat was de laatste tijd niet meer gebeurd. Camocius
hield ook commensalen en de timmerman leverde in Februari
1554 hout om „beddesteden, cellen ende diergeiycke te maecken"
voor de kostjongens "). In het pestjaar 1556 zag de rector zich
genoodzaakt een request in te dienen bij de raad der stad, om enige
lotsverbetering te verkrijgen: hij kon niet rondkomen. De stad deed
in die moeilijke tijd wat ze kon ™) : zij had zijn woning gerepareerd
en verbeterd, had hem 18 gl. voor den derden meester gegeven, nu
zal ze nog 6 gl. daaraan toevoegen, en trachten te zorgen voor een
regelmatige betaling vanwege de meesters der kleine scholen.
Bizonderheden over Mr. Camocius komen wij verder niet te
weten. Op St. Jansdag 1566 trad hij als rector af; om welke reden
is niet bekend. Daags daarna werden school en schoolhuis gevisiteerd, en de oud-rector ontving de volgende maand de som van 11
Car. gl. voor de verbeteringen, die hij had aangebracht, o.a. een
boekenkastje met een traliewerk m ) .
Lang vóór de dag van Camocius' afscheid was de ellende van 1550
weer begonnen. Op 22 April 1566 was een zekere Amoldus RICKIUS,
ondermeester te Utrecht, te Breda aanwezig om met de schepenen
te onderhandelen over zijn aanneming als schoolmeester 7 0 ). Men
kwam blijkbaar niet tot een accoord, want drie dagen later arriveerde in de stad Mr. Albertus VAN DER DULT, uit Bergen-op• "O) GA 1529, Ы. 47b; men vond het nodig, om егЪц te schry ven, dat dit „пае
veele sollicitatien" van den schoolrector was toegekend tot onderhoud van
een derden schoolmeester. Vgl. GA 1530, Ы. 49b. Vroeger waren er maar
twee stoelen in de school geweest: een voor den rector en een voor den onder
meester, daarom moest stoeldraaier Andries er 4 Juni nog een derde leveren
voor den nieuwen meester; GA 1529, bl. 145b.
βτ

)
)
e0
)
was.
'o)
e8
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GA 1530, bL 72b.
GA 6, bl. 87b—88a. Zie Bijlage Ш.
GA 6, bl. 206a. Bij deze gelegenheid vernemen we dat Camocius priester
GA 1543, bl. 139b.

Zoom 7 1 ), en ook de onderhandelingen met dezen candidaat bleven
voorloopig onafge werkt. Intussen was er nog een derde sollicitant:
Mr. Joost SONNIUS, alias Mercx, die te Eindhoven woonde " ) ,
maar aan wien men op 3 Mei nog geen bericht had gezonden ' 3 ) ,
waarschijnlyk omdat men hem Van hervormingsgezindheid verdacht.
Nog steeds bleef de stadsregering met Mr. Van der Duit onderhandelen, doch het kapittel maakte „groóte zwaricheyt" en eiste, dat de
stad drie candidaten zou voorstellen '*). Ten slotte werd op 15 Juni
een accoord gesloten tussen stad en kapittel, dat nog in duplo op
perkament in het gemeente-archief aanwezig is 7 5 ).
Gemakkelyk was het niet geweest, om het zo ver te brengen. Op
2 Mei had de stad besloten, dat men Mr. Rickius moest afschrijven;
op 6 Mei had men goed gevonden, Mr. Van der Duit aan het kapittel
voor te stellen 7 e ). Maar het kapittel was bij zijn standpunt gebleven:
het moest uit drie candidaten kunnen kiezen 7 7 ). Daarop was de
buiten-burgemeester Comelis Wachmans naar Brussel gereisd, om
den prins van Oranje, die toch heer en baron van Breda was, als
bemiddelaar tussen beide partijen te winnen.
Is de prins werkelyk bemiddelend opgetreden? In ieder geval het
beoogde resultaat werd bereikt: Mr. Van der Duit werd „rectoer
ende opperdirectoir van der schole tot Breda" 7 e ), al had het veel
gekost aan reis- en verblijfkosten, aan vacatie-gelden .en bodeloon.
Om den rector met hechter banden aan zich te verbinden, stemde de
stadsregering er in toe, hem jaarlijks 50 gl. toe te kennen, buiten
71

)

G A 1543, Ы. 140a.

- ·

72

) G A 1543, Ы. 140b. Joost Mercx ging weldra over naar de zaak der h e r 
vorming; onder de wegens ketterij te Antwerpen, 13 October 1568, veroordeelden
komt de naam voor van „maistre Josse Mercx, maistre d'escolle, s'intitulant
J u s t u s Zonnens", en die van zijn vrouw; aan den schoolmeester werd t e n laste
gelegd, dat hij verboden boeken had gelezen in de school, voorlezer was geweest
en het avondmaal had bijgewoond. Vgl. Α. VAN SASSE VAN YSSELT, De eerste
Hervormden van Eindhoven en hunne daden, in Tax., 18 (1911), biz. 294.
TS
) G A 1543, Ы. 141a. Judocus Sonnius -was van 1580 tot 1586 rector van de
Latijnse school te Grave; hij werd het opnieuw in 1602, toen de stad wederom
onder de Staatsen kwam. Vgl. L. H. C. SCHUTJES, GescHiedenis van het Bisdom
van 's-Hertogenbosch,
III, St. Michiels-Gestel 1873, blz. 808; SCHOENGEN, G e 
schiedenis van het Onderwijs, blz. 249.
74
) G A 1543, bl. 147a.
75
) G A 353, m en n. Zie Bijlage IV.
7
· ) G A 6, bl. 201b.
" ) G A 6, bl. 202a.
™) G A 1543, bl. 64a.
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de 10 gl. van vroeger en het tabbaardlaken ™). Van der Dult werd
aangesteld voor een periode van vier jaar, die zou eindigen op St.
Jansdag 1570; de aanstellingsbrijef is bewaard 8 0 ).
In dit officiële stuk eist de stad nogmaals voor zich op: de „superintendentie van de schole"; zij stipuleert de wedde van den rector,
zijnde 50 + 10 of 60 gl. te betalen in vier termijnen; zij bepaalt
nog eens het schoolgeld op 12 stuiver, kent aan den rector de „accidenten" of bijkomende inkomsten toe: „jaermerct, kersgelt ende
paeseyer", alsook 4 st. van iederen jongen, die in een bijschool
onderwezen wordt, behalve van de jongens van buiten de stad of
van hen, die in de Franse school zyn β 1 ) . De rector van zijn kant
moet op eigen kosten één ondermeester aanstellen, en als er meer
leerlingen zouden zijn, nog een tweeden meester bijnemen; hij moet
zorgen voor de tucht der scholieren; hij zal staan onder de obedientie of jurisdictie van de stad en van het kapittel; hij zal met
zijn leerlingen het koor bezoeken, waarvoor hij de gebruikelijke
presentiegelden zal ontvangen; wat het onderwijs betreft, zal hij
staan onder het toezicht van stad en kapittel, die ook de leerboeken
zullen goedkeuren; hij zal de eed van trouw doen aan de stad en
ook aan het kapittel, indien het dit verlangt; hij zal slechts vrij mogen geven op de dagen welke de stad goedvindt.
Ofschoon Mr. Van der Duit voor vier jaar was aangenomen, bleef
hij, naar de stadsrekeningen uitwijzen, toch zes jaar in Breda. Maar
op 16 December 1571 werd hem van stadswege zijn dienst opgezegd
en werd Mr. Henrick VAN BREE voor vier jaar aangenomen, te
beginnen met St. Jan 1572 a'). Of het drievoudige bezoek van
bisschop Sonnius aan de stad, in 1570 en 1571 8 3 ), enige invloed had
op het Latijnse onderwijs is ons niet bekend.
Waarom werd Mr. Van der Duit ontslagen? Het is nergens geboekt. Maar als wij een vermoeden mogen te kennen geven, is het
een geldkwestie geweest. Het enige verschil tussen het contract met
Van der Duit en dat met zijn opvolger, Van Bree, ligt in de wedde,
7e

) GA 1543, bl. 64ab.
) GA 6, Ы. 216b—217b. Zie Bijlage V.
β1
) De Bredase Franse scholen worden niet behandeld door RIEMENS, Esquisse
historique de l'enseignement du français en Hollande du XVIe au XIXe siècle;
slechts de naam van Lambrecht de la Salle wordt vermeld op biz. 60, en op biz.
173 die van Mej. M. M. Thomas (vóór 1771).
β!!
) GA 1550, Ы. 68 ab.
8S
) Vgl. Tax., 30 (1923), blz. 25—26.
80
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die nu veel hoger is geworden. Gewoonlijk gaat het zo: men wijst
de rechtmatige eis van den een af, om een veel hoger salaris uit te
ЪеЫеп aan zijn opvolger; zo is het hier blijkbaar weer het geval
geweest.
Henrick van Bree, die schoolmeester was te Etten, werd in Breda
aangesteld met het vooruitzicht van een jaarwedde à 90 Car. gl.,
zynde 60 gl. zoals zijn voorganger, met nog 30 gl. extra voor een
tweeden submonitor 8 4 ). In de stadsresolutiën wordt niet vermeld,
dat het contract met Van Bree werd hernieuwd; toch bleef 1ц)
zeven jaar lang aan het hoofd der school, n.l. tot St. Jan 1579.
Voor de katholieken was in die dagen de toestand te Breda niet erg
gunstig te noemen; de pastoor der stad, Antonius Dhoom, moest in
1573 getuigen, dat meer dan de helft der inwoners de nieuwe gods
dienstige ideeën was toegedaan, Oranje-gezind was en niets voor den
Spaansen koning voelde 5 ) . Met blijheid zullen de meeste Bredanaars dan ook den prins bij zijn terugkeer, 4 October 1577, hebben
begroet.
Als opvolger van Van Bree werd, 6 Mei 1579, aangesteld: Mr. Jan
GUNCIUS (Gliceus) β β ) , die ook 90 gl. vanwege de stad zou ontvan
gen, zoals zijn onmiddellijke voorganger; bovendien werd hem nog
'een billijke vergoeding toegezegd voor een derden ondermeester.
Uitdrukkelijk wordt er echter bijgevoegd, dat de rector en zyn
submonitors niet zouden verplicht zyn tot „ennige wachten, gravingen deser stadt oft logermge van den soldaeten". Deze rector stierf
reeds in Januari of Februari 1581 8 7 ) , zodat men weer spoedig naar
een nieuwen meester moest uitzien.
De stedelijke regering had in al die jaren heel wat ondervinding
opgedaan en wist nu, dat het niet zo gemakkelijk ging, om een rector
voor haar grote school te vinden; zij moest zich dus inschikkelijk
tonen en met aanlokkelijke voorstellen voor de dag komen; er
moest rekening gehouden worden met de steeds stijgende levens
duurte β β ) . In de raadsvergadering van 13 Februari 1581 besloten
84
) GA 6, Ы. 298b—299b. Aan Mr. Van Bree werden 21 Januari 1574 nog 12
Car. gl. betaald voor zijn verhuizing van Etten naar Breda; GA 6, bl. 348b.

β')

Vgl. "W. MEINDERSMA, in NAK,

ββ

)

GA 7, bl. 102a—103a.

87

)

Vgl. GA 1559, bl. 16b, 18a.

e8

)

8 (1911), blz. 307.

Voor de toestand te Breda in de tweede helft van de 16de eeuw, vgl. P.A J.
VAH DEN BRANDEIER, Bredaniana uit den Spaanschen tyd, in NAK, 18 (1925), blz.
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daarom de vroede heren, een commissie van drie leden te benoemen
om uit te zien „пае eenen goeden, geleerden ende experten rectoor".
Men zou aan 'den rector een jaarwedde van 200 gl. toekennen*
onverminderd het recht op vrije woning, op vrijdom van accynzen
en op het schoolgeld; bovendien zou de stad de kosten der verhui
zing bij aankomst en vertrek geheel op zich nemen e o ) . De vooruit
zichten zouden dus voor den nieuwen rector heel wat gunstiger
zijn dan voor zijn voorgangers.
Dat het nog vele maanden duurde, voor er een nieuwe rector
werd aangesteld, moet ons niet verwonderen. Op 27 Juni 1581
ging immers de stad weer over in Spaanse handen. De gouverneur
der Nederlanden, Alexander Farnese, prins van Parma, vaardigde
Willem van der Lindt (Lii\danus), bisschop van Roermond, als
commissaris af naar Breda, met uitgebreide volmachten en onder
meer met de opdracht, de stichting van een jezuïetencollege voor
te bereiden w). Lindanus, die 23 Juli gearriveerd was, kon al na een
week naar Brussel berichten, dat er voorlopig van een huis of college der jezuïeten geen sprake kon zijn, maar dat hij toch zijn best
zou doen voor een goede school te Breda β 1 ) . Een paar weken
later zoekt hij nog altijd een goeden schoolmeester, „un fidel,
loyal et scavant maistre ou pedagoge", en dat zou liefst Mr. Simon
Verepaeus (Vereept) zijn, of een andere meester uit 's-Hertogen95—123, 153—80. De aldaar blz. 116—7 genoemde Mr. Adriaen was waarschijnlijk
meester van een der bijscholen.
i0

)

GA 7, bl. 194a.

ΐ0

) Vgl. L. VAN MIERT, De kerkelijke toestand té Breda in 1581 en 1582, in
Ί'ΟΛ., 23 (1916), blz. 3—10, 42—46, 102—5; MIRAEUS-FOPPENS, Opera diplomatica,
Ш, blz. 498—9; AHEB, 10 (1873), blz. 218—20: Instruction pour l'évêque de Ruremonde, Guillaume Lindanus, envoyé à Breda (instructie gegeven te Bergen, 3
Juli 1581, door Alexander Farnese) ; G. С. Α. JUTEN en J. PAQUAY, Bisschop Lin
danus in Breda, in Tax., 30 (1923), blz. 25-^12,122—32. Volgens L. VAN DER ESSEN,
Alexandre Farnese, Prince de Parme, Gouverneur Général des Pays-Bas (1545—
1592), Π, Brussel 1934, blz. 306, ging Lindanus naar Breda, „accompagné,
de quelques jésuites, et y rétablit promptement le culte catholique". Hij
steunt hier klaarblijkelijk op het gezag van den Romeinschen jezuïet F. STRADA,
De bello Belgico, Π, (Leiden) 1648, blz. 185: „Invitatus illuc ab Alexandre
Ruremundae Antistes, loannes Lindanus, cum aliquot Societatis lesu Patribus,
Religions cultum, haeresi dominante jam desitum, egregie instauravit".
" ) Brief van Lindanus aan Parma, Breda 30 Juli 1581; Tax., 23 (1916), blz.
7—9. VAN HOECK, Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland, blz.
228, meent dat bisschop Lindanus grotendeels uit eigen schuld niet slaagde in
zijn onderneming.
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bosch ^ ). Waarschijnlijk was Verepaeus op dit moment nog niet in
Den Bosch, maar hij zou er weldra een plaats aan de Latijnse school
bekleden; in elk geval gaf hy geen gehoor aan de oproep van bis
e3
schop Lindanus ) . Vermoedelijk heeft Verepaeus toen zijn vriend
en oud-collega te Hilvarenbeek, Mr. Bernard Haeck, aanbevolen,
want een maand later wordt deze benoemd tot rector der Latijnse
school te Breda.
Zo ver was het nog niet, en de stadsregering verzocht Mr. Jan
VAN MECHELEN, om van 1 Augustus af voorlopig het rectorsambt in
4
de school waar te nemen · ).
De keuze van stad en kapittel — als er in de gegeven omstandig
heden nog plaats is geweest voor een keuze — viel op Mr. Bemaert
HAECK, die toen te Bergen-op-Zoom doceerde. Dat bisschop Lindanus
wel degelijk de hand heeft gehad in de aanstelling van Haeck, blijkt
uit het dagboek van zijn secretaris, waar Mr. Haeck ook als zeer
,б
geleerd en goed katholiek staat genoteerd ) , en uit Haeck's eigen
getuigenis in een request door hem in 1585 geschreven o e ) .
Op het raadhuis werd op 30 September 1581 het contract tussen
de stad en Mr. Haeck getekend β 7 ) . Deze akte van aanstelling ver
schilt evenwel aanmerkelijk van die der vorige rectoren e s ) . Het
tractement van den rector zal 200 gl. bedragen, waarvoor hij nog
een meester voor de Latijnse en Griekse talen en een meester voor
het Nederlands en voor het lezen en schrijven moest in dienst
nemen. Maar omdat er slechts één „gemeyn schole" mocht worden
gehouden op last van Zijne Majesteit, zal een schuur, staande
naast de Latijnse school in de Nieuwstraat en genoemd „de speele2

) Brief van 17 Augustus, in Tax., Ы.р., biz. 9.
•es) Over Verepaeus zullen wij later meer schrijven in verband met de
Bossche school. Zie intussen onze bijdrage De oude Latijnse school van 's-Hertogenbosch, in Hancelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant, 1943, blz. 53—63.
e
*) Voor het waarnemen van dit ambt, van 1 Augustus tot 30 September,
ontving hij 12 Саг. gl. tiit de stedelijke kas; GA 1559, bl. 18a.
e6
) Als noot bij het dagboek (23 Juli—21 November 1581) van G. Gherinx,
secretaris van Lóndanus, staat geschreven: „Addendum epitome actorum
Bredanorum de prefecto ludimagistro M. Bemhardo Colon, viro doctissimo ut
cum primis catholico"; Tax., 30 (1923), blz. 132.
ββ
) GA 353 h (15).
97
) De heren gebruikten daarbij de nodige (d.i. elf) potten wijn; ^stadsrekening over 1581: GA 1559, bl. 62a.
ββ
) GA 8, bl. 78a—80b. Zie bijlage VI.
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schuere" β 0 ) , tot „Walsche" of Franse school worden ingericht met
een eigen ondermeester, onder de superintendentie van den rector
der grote school. Het schoolgeld werd bepaald op 6 st. om de drie
maanden, en 3 st. inschryvingsgeld voor de Latijnse school; op 14 st.
om de drie maanden en 4 st. entree-geld voor de leerlingen van de
Franse school. Verder zou de rector dezelfde voorrechten en vrij
stellingen gemeten als zijn voorgangers. Haeck verhuisde met huis
vrouw, kinderen en commensalen uit Bergen-op-Zoom naar Breda
en kreeg daarvoor een bizondere toelage van 150 gl: toegewezen.
Erg verleidelijk zullen toch de vooruitzichten te Breda niet zijn
geweest; in 1583 telde de stad slechts 400 burgers 1 0 0 ) ; de meester
kon derhalve maar op een gering aantal leerlingen rekenen; dit
verklaart ook, waarom de nieuwe rector geen haast maakte met
ondermeesters aan te stellen.
Wie was Bemaert Haeck? Geboren te Keulen, was hy om
streeks 1545 naar Brabant gekomen, waar hij een aanstelling kreeg
aan de kapittelschool te Hilvarenbeek, en er doceerde samen met
Mr. Simon Verepaeus, die toen pas van de Leuvense universiteit
kwam. Vóór hij naar Breda kwam, was Haeck meester te Bergenop-Zoom; later zal hij naar Lier vertrekken, om daar aan het hoofd
van de Latijnse school te worden geplaatst 1 0 1 ).
Toen Mr. Haeck nog maar pas in Breda doceerde, ontving hij
vanwege Jan van Stryen, bisschop van Middelburg en commissaris
van den gouverneur 1 0 2 ), d.d. 30 April 1582, een instructie die uit90
) De schuur, waarin het „speelgevaert" bewaard werd, n.l. de kleren en
andere benodigdheden die bij de twee grote processies of omgang werden gebruikt; VAN GOOH, blz. SC.
1<>0
) Vgl. VAN DEN BBANDELER, in NAK, 18 (1925), blz. 168.
,01
) Vgl. de stukken in GA 353 h, en de brief d.d. 1 Februari 1590, door
Verepaeus geschreven als voorrede voor zijn Proeceptiones de verborum el
rerum copia, uitg. Keulen 1590, blz. 2—8. Haeck was meester te Bergen-opZoom in 1577, met Adriaen Rubbens; Tax., 36 (1S29), blz. 75. De lotgevallen
van Haeck te Breda werden verhaald door A. HALLEMA in het Dagblad van
Noord-Brabant, 21, 22 en 28 Augustus 1925. Of Bernard Haeck ook in zijn
geboortestad Keulen aan de universiteit heeft gestudeerd, konden wij niet
vinden; wij vermoeden echter, dat het niet het geval is geweest. De énige ingeschreven student van die naam, die in de Keulse matrikel voorkomt, is
Bemardus Haeck, Emdensis, die zich in 1546 liet inschrijven in de letterkundige
faculteit, en stierf als kanunnik te Keulen in 1581. Vgl. Η. KEUSSEN, Die Matri
kel der Universität Köln, 1389 bis 1559, Π, Bonn 1919, nr. 626, 143.
102
) Van Strien was Lindanus opgevolgd als commissaris te Breda, nadat
Lindanus om ontheffing had gevraagd; Taz., 23 (1916), blz. 5, 46, 102—5.
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voerig beschreef, hoe hy zich had te gedragen in zaken van godsdienst,
tucht en zeden der scholieren l o s ) . Een enkele typische paragraaf
moge hier aangehaald worden: „Item denselven rectoor sal wel
toesien, dat die kinderen nyet en worden opgevoet oft gewendt in
vuyl woorden te spreken, te sweren, te vloecken, te toenamen 104)
ende te liegen, noch oock denselven toe te laten te baeyen 1 0 5 ), te
vechten oft te buytelen, ende hare vermanen te schouden loe ) groóte
pomposicheyt ende uutwendicheyt van cleeren, van 't haer te crollen
ende te eiren 1 0 7 ), waarmede die meskens meest ende knechtkens.
haer selven mismaken, want men behoort egheen luyse in de pelsche
te setten".
Het moge ons verwonderen, dat men in een instructie voor den
rector tot in dergelijke bizonderheden afdaalde betreffende het gedrag van de schooljeugd. Maar in die tjjd was het gebruikelijk (en
dat blijft nog een tweehonderd jaren aldus), dat het hoofd van de
school aansprakelijk werd gesteld voor het gedrag zijner leerlingen,
ook buiten de schooltijd. Mén had dikwijk te klagen over de insolentiën van de schoolknapen, over hun baldadig gedrag op straat
en in de kerk. Opvoeding en onderwijs op een goede school genoten,
onder de strenge roede van den meester, achtte men een afdoend
middel daartegen; daarom ook beschermden de stedelijke overheden
alle inrichtingen van onderwijs. Niet alleen waren het de trekkende
scholieren, die een gevaar voor de orde en rust opleverden 10Я) —
vagebonderende knapen hebben we trouwens niet uitdrukkelyk
vermeld gevonden in Bredase archivalia — maar ook de jongens
uit de stad zelve, kinderen van Bredase burgers of kostleerlingen.
Overal elders in den lande vindt men voorbeelden daarvan; school
jongens verstoorden de openbare rust door zingen en schreeuwen
los

) Het stuk bevindt zich in GA 353, h (2).
) Toenamen = een schimpnaam geven.
lm
)
Baeyen = baden, zwemmen.
'
:,oe
) Schouden = schuwen.
1<
") Ciren = versieren, opsmukken.
loe
) Zie daarover D. TH. ENKLAAR, Varende Luyden. Studiën over de middeleeuwsche groepen van onmaatschappelyken in de Nederlanden, Assen 1937, en
Uit Uilenspiegel's Kring, Assen 1940. Het bedelen van de studenten moeten v/ij
niet van ons hedendaags standpunt uit beschouwen; in de middeleeuwen, en
nog in de 16de eeuw, kende men aan het bedelen der scholieren een paedagogische waarde toe, en menig bemiddelde jongen werd zonder enig geld of
geleide naar een verre stad gestuurd, om daar te gaan studeren. Vgl. F.
SCHRÖDEB, Ars mendicandi. Ein Beitrag zur Geschichte des mittelalterlichen
Schülerbettels, in NAK, 18 (1925), blz. 124-45.
,01
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en ruwe spelen op straat, zij gingen zich te buiten aan dronkenschap
en slemperijen, bezochten slechte huizen, droegen dolken en messen;
tegen dit alles werd meer dan eens in schoolreglementen gewaarschuwd en met zwaïe straffen gedreigd 101>). Zó erg schijnt het in
Breda nog niet te zijn geweest.
Toen de bisschop van Middelburg deze instructie gaf aan den
rector was hij nog druk in de weer, evenals Lindanus, voor de stichting van een jezuïetencollege in de stad. Hij moest echter aan Parma
schrijven, dat het beslist onmogelijk was, voornamelijk om financiële
redenen; een paar paters konden er best komen om te preken, en
voor hen zou men wel een geschikte woning kunnen vinden in een
der geconfiskeerde huizen 1 1 0 ). Toch zijn de jezuïeten niet gekomen;
althans toen niet.
Eén zinnetje uit de aanstellingsakte van rector Haeck zou de aanleiding worden van veel twist en ellende; dit zinnetje was: „ . . . .welverstaende dat een Walschen meester sal wesen een derde ondermeester". Vooreerst maakte Haeck helemaal geen haast, om naar
een geschikten Fransen meester uit te zien; het gebouw naast
de grote school bleef ongebruikt. Werd er dan in het geheel
geen onderwys in het Frans gegeven? Toch wel. Een priester, met
name Jacob ВЕликонме (Beaufremé, Beauformez), had het Franse
onderwijs „lang tot een yegelijcx contentement geexcerceert", zoals
enige burgers zich in een request tot het kapittel uitdrukten. Deze
burgers wensten nu, dat deze heer of iemand anders zou aangesteld
worden; want zy oordeelden, dat voor hun kinderen de Franse
school volstrekt noodzakelijk was, en dat zij en hun kinderen groot
* nadeel ondervonden door het gemis van dit onderwijs 1 1 1 ). Inderdaad
waren de Franse scholen, die sedert het begin der eeuw overal in
den lande waren geopend, vooral voor de kinderen van de handeldrijvende burgerklasse van belang 112) ; men had dit reeds te Breda
ondervonden I 1 S ).
109) Over de scholieren in de 16de eeuw, voornamelijk te Alkmaar, handelt
VAN GELDED, Geschiedenis der Latijnsche school te Alkmaar, I, bk. 56—77; op
. bk. 65 en 66 geeft Ьц de Nederlandse vertaling van de schoolorde van Alkmaar,
ir. 1513 opgesteld door den beroemden humanist Johannes Murmellius; de
Latijnse tekst op bk. 151.
110
) Brief van Mei 1582; Tax., 23 (1916), bk. 102-5.
>») GA 353, h (3).
"2) RIEMENS, Esquisse historique
, bk. 15—21.
lls
) De Franse school wordt te Breda reeds vermeld in 1570; zie hoger,
bk. 18.
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Merkwaardig genoeg: het request werd niet ingediend .bij de
stadsregering, maar was gericht aan het kapittel van Breda, met verzoek aan de heren kanunniken, „dien de zaecke concemeert", Beauformé te benoemen als leraar voor het Frans. Eigenlijk zou het hierop
neerkomen, dat het kapittel aan rector Haeck een Fransen leraar
moest opdringen. De apostillen van het kapittel, d.d. 11 Januari
1583, gaan er gaarne op in, maar toch met de nodige voorzichtigheid:
„mits nochtans kennende den rectoor in zijn rechten na ouder gewoonten ende observatien, tenzij nochtans de magistraet redene
heeft ter contrarie, daeraff dezelve zal believen mijn heeren voors.
binnen drij dagen te adverteeren". Zo besloot het kapittel, Ьіц aldus
eens te kunnen optreden op het gebied van het onderwijs.
Natuurlijk mocht de stadsregering dit niet dulden; en toch schijnt
zij het er bij gelaten te hebben. Beauformé opende officieel zijn
Franse school. Maar zo verstond de commissaris des konings
het niet. Jan van Strijen schreef dan ook een verontwaardigde brief
aan de heren burgemeesters en schepenen van Breda, gedagtekend
uit Lier, 4 Maart 1583 1 1 4 ). De stadsregering had Beauformé toegelaten tot het Franse onderwijs, en dat was een vergryp tegen de
schoolordinantie; die fout moest zij terstond herstellen en aan den
meester het schoolhouden verbieden. Reeds had hij, Van Strijen,
hetzelfde verbod aan den priester gedaan; omdat hij echter geweigerd
had zich te onderwerpen, was hij gesuspendeerd; hij had zich
trouwens nog aan andere delicten schuldig gemaakt. Aldus had zich
de zaak, die met de beste bedoelingen door enige burgers was
aangepakt, tot een ernstig drama ontwikkeld.
Op de achterkant van deze missive van bisschop Van Strijen heeft
men iets gekrabbeld, dat blijkbaar een concept voor een antwoord
van stadswege is. Als de magistraten een antwoord moeten geven
aan Jan van Strijen, dan zullen ze proberen meteen het kapittel een
hak te zetten. Vooreerst hun standpunt ten overstaan van het kapittel: zij zijn geen „subject" van het kapittel en evenmin onderworpen
aan zijn „authorisatie oft ordonnantie"; zij hebben wel op 6 Maart en
nog twee maal nadien den „scholaster" (d.L op deze plaats: rector
der grote school) ontboden, omdat hij niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan: hij heeft de twee ondermeesters voor de Latijnse
school en den meester voor de Franse school niet aangeworven,
• »*)

GA 353, h (4).
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waarop de rector veel copieën van missiven toonde, erby voegende
dat hij er dagelijks mee bezig was. Wat heeft de rector dan verder
gedaan? Op zekere dag verscheen Ьц voor het kapittel en ook voor
de magistraten met een Vlaming uit St. Winoksbergen, dien hij
voorstelde als Latijnsen ondermeester; maar toen hij vernam dat
deze Vlaming ook goed Frans kende, kwam hy weer met hem voor
de dag, ditmaal als Fransen leraar, „meynende alsoe twee vliegen
met penen lap te slaen", en zo de rest van het salaris voor de andere
twee ondermeesters zelf te kunnen opstryken. Dit is de inhoud van
het concept-antwoord der magistraten; of en wanneer het verzonden
is, vermelden de registers niet; en wat Van Strijen erover moet
gedacht hebben, weten we ook niet.
Er moest thans iets gebeuren; het onderwijs te Breda liep groot
gevaar, de jeugd werd er verwaarloosd. Ten einde raad machtigde
de stadsregering op 8 December 1583 toch maar Jacob Beauformé,
om Franse school te houden. Er werd een officiële overeenkomst gesloten 115) : Beauformé werd voor één jaar, lopende tot 1 December
1584, aangesteld als Franse meester; hy moest Haeck erkennen als
zijn chef; deze zou eens per week de Franse school bezoeken,
en „op ettelijcke heylege avont de voors. kinderen van den voors.
heer Jacop adhorteren, instrueren ende vermanen tot allen goddelijcke ende deuchdelijcke wercken ende dése verwecken tot Godt
ende sijne heyligen". — Wel vermakelyk, dat een leek als Haeck in
de school van een priester gaat staan preken! — Van de bemiddelde
kinderen mocht de leraar 15 st. per drie maanden aanvaarden, alsook
2 st. entreegeld; van het schoolgeld moest hij echter 3 st. per drie
maanden afdragen aan den rector, behalve voor de kinderen van
buiten de stad, die by den leraar kost en inwoning genoten. Voor al
het achterstallige (toen Beauformé had onderwezen zonder erkend
te zyn door den rector) zal de rector de som van 12 gl. ontvangen.
Verder moest de Franse meester zich schikken naar de instructie
en schoolordinatie der bisschoppen van Roermond, Willem van der
Lindt, en Middelburg, Jan van Stryen, op het stuk van de
11β
scholen ) .
115

) Het stuk GA 353, h (5), draagt een bijschrift, waardoor op dezelfde
dag, 8 December 1583, aan de begijnen vergunning werd verleend om de
.(knedtikens" te leren tot en met 7 jaar. Over het onderwijs in het Bredase
begijnhof zie: G. C. A. JUTÏN, Cartularium van het Begijnhof te Breda, ('s-Hertogenbosch
1910), blz. ХХГ , 144, 161-2, 172.
11β
) Het hier bedoelde stuk van Lindanus betreffende het onderwijs is niet
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Het nieuwe schoolregiem, dat op 8 December 1583 was ingegaan,
schynt aan rector Haeck niet erg behaagd te hebben; want enige
weken later, op 30 Januari 1584, legde hij aan de magistraten een
twaalftal artikelen over, volgens welke hij de verhouding tot den
Fransen meester zou willen gewijzigd zien, natuurlijk in zijn eigen
voordeel 1 1 7 ). Begrijpelijker wijze konden de heren van de wet den
veeleisenden schoolrector niet in alles ter wille zijn. Mr. Haeck liet
het er niet bij; hij schreef een lange lijst met grieven of, zoals híj het
uitdrukte, met „grove abusen", waarvan hij vanwege heer Jacob
verbetering verwachtte 1 1 8 ). Voornamelijk verwijt hij den Fransen
meester zijn nalatigheid ten opzichte van de godsdienstige opvoeding
der hem toevertrouwde jeugd: zijn jongens komen te laat in de
preek van den pastoor, of komen helemaal niet; zy krijgen geen
katechismusles op school; zij bidden niet vóór en na de les; zij komen
in de kerk zonder gebedenboekje enz.
Beide meesters bleven hardnekkig tegenover elkander staan:
Haeck in zijn recht als „opperdirectoir" van het gehele onderwijs te
Breda, krachtens zijn aanstelling door stadsregering en kapittel;
Beauformé, sterk door zijn benoeming die van het kapittel was
uitgegaan en ten slotte toch ook door de magistraten goedgekeurd.
Haeck was eerst de schuldige geweest door plichtverzuim; maar
Beauformé was koppig en onbuigzaam. Uit een brief van den rector
aan de magistraten, d.d. 23 Februari 1584, vernemen wy allerlei
nieuws over de gespannen toestand 1 1 9 ). Sinds 3 Januari deed Haeck,
naar hij beweerde althans, zijn best om tot een vergelijk te komen
met Beauformé, den man die aan de bisschoppen en ook hem
niet beviel. De deken van het kapittel — dus blijft de oude vete nog
altijd duren — verbood aan Beauformé ieder onderhoud; tot ze dan
eindelijk toch eens in aanwezigheid van getuigen met elkaar konden
spreken. Beauformé weigerde den rector de hand te drukken,
antwoordde met monosyllaben, en kwam met wel 20 of 24 artikelen
aandragen, alle even onredelijk. Jammer genoeg kon Haeck geen
copie van deze artikelen krijgen, omdat de meester ze slechts op
bevel van het kapittel wilde geven. Haeck vond het gruwelijk, dat
meer bewaard; de instructie van bisschop Van Strijen bespraken wij hoger,
op blz. 22—24.
117
) GA 353, h (6).
11β
) GA 363, h (7); niet gedateerd.
119
) GA 353, h (8) : eigenhandig schrijven van den rector, met ondertekening:
Vestrum omnium diens Bemardus Haec Schole Bredane minister.
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zoiets moest voorvallen in deze heilige vasten, tegen het bevel van
Zijn Hoogheid, en bovendien „de joncheyt ende mijnen soeren sweet
mede heel onprofijtisch", omdat hem aldus de stuivers van het
recognitie-geld ontsnapten. Haeck voelt zich sterk: de gouverneur
en de stad staan achter hem in deze zaak; hij eist daarom niet
minder, dan dat men de school van Beauformé zou te niet doen;
of tenminste hem, rector Haeck, schadeloos stellen voor de stuivers,
die hem nu niet toevloeiden vanwege de Franse school. Hij heeft
2elfs twee meesters in het vooruitzicht, een Latijnsen en een
Fransen, resp. Mr. ADRIAEN en Mr. EELEYN; de eerste is reeds te
Antwerpen „in de borcht" schoolmeester geweest 1 2 0 ). In dit alles
vroeg de rector binnen drie dagen bescheid vanwege de stad.
Er werd dan ook niet lang gewacht; 26 Februari kwam de zaak
voor in het college van schepenen, nadat men het kapittel en
enige notabele personen had gehoord. Dit werd besloten: Mr.
Haeck moet binnen zes weken een Fransen ondermeester hebben
gevonden, die reeds twee jaar praktijk heeft gehad, en die op de
gebruikelijke wijze kan geëxamineerd worden; in het overige zullen
de burgemeesters en de schepenen naar behoren voorzien 1 2 1 ). Maar
vóór het zo ver was, kwam Haeck weer met artikelen aan, en nogwel negentien, waarop de stadsregering hem 4 Mei van antwoord
diende 132) : hij moest terstond een Fransen meester zoeken, of zijn
salaris zou worden verminderd. Twee dagen later werd nogmaals —
maar dit was zeker tot genoegen van den rector der grote school —
de oude publicatie afgekondigd, dat er maar één „publicque ende
gemeyne schole" mocht zijn in de stad, en dat de kinderen beneden
de zeven jaar op het begijnhof moesten ter school gaan 123).
Enige dagen zijn nog maar verlopen, of Haeck komt weer aandragen met een repliek op het antwoord van de magistraten, n.l.
21 nieuwe artikelen i a 4 ) . Haeck beroept zich op een decreet van
bisschop Lindanus, genomen daags na de komst van den nieuwen
rector (d.i. dus 1 October 1581), waarbij aan eenieder wordt verboden school te houden, zonder uitdrukkelyke approbatie van den
120
)
wordt
121
)
"»)
"»)

De „borcht" noemde men de St. Walburgiskerk te Antwerpen; hier
de school dezer parochie bedoeld.
GA 8, bl. 84b.
GA 353, h (9).
GA 8, bl. 102b.

"*) GA 353, h (10) : copie van het antwoord van Haeck, 11 Mei 1584, waarin
ook opgenomen de Latijnse kanttekeningen van commissaris P. Veusels.
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rector der Latynse school; hij eist recognitie-geld van alle commen- "
salen en ook van de kinderen op het begijnhof; verklaart zich bereid, den door commissaris Veusels voorgestelden Mr. GISLENUS als
Fransen leraar te aanvaarden; hij memoreert, dat hy niet 60 maar
meer dan tweemaal 60 „clercken" (d.i. leerlingen die Latijn leren)
in de school heeft; „persisteert dat men den schoolmeester (Beauformé) eens behoort hertelijck te roscammen in presentie van mijnheer Veusels"; herinnert aan de schade hem berokkend door het
niet ontvangen van het recognitie-geld, dat hij niet kan kwijtschelden „als zueren zweet ons aensichts ende 't broot mijnder zeven
kinderen"; maar
vergeet te zeggen, dat hij wegens het niet
aanvaard hebben van een Latijnsen meester en van den Fransen
meester Jacob Beauformé, het salaris waarvan ook de ondermeesters moesten betaald worden zelf in zijn geheel opstrijkt 121>).
Tien dagen later wordt aan den rector bericht gezonden, dat de
'magistraten een geschikten meester hebben gevonden voor de Franse
school. Op 24 Mei overhandigt Haeck aan de heren de voorwaarden
waarop hij een Fransen meester uit Lier wil nemen 1 г в ) , een stuk
dat begint met een loftirade op de stad en haar regeerders; het
bevalt den rector bizonder, dat de candidaat ook uit Keulen komt
en bovendien zijn zwager is. De conditiën en vooral de geëiste

ondergeschiktheid aan Haeck, als rector der grote school, en dan
nog het karige tractement, zullen den sollicitant wel erg bezwaarlijk
hebben toegeschenen, want ten slotte verscheen hij niet 1 2 7 ).
125
) Men leest ook in dit document, dat in het huis van Mevrouw Van
Waelwijck een tijd lang school werd gehouden.
"O) GA 353, h (11).
12T
) Er staan verschillende interessante bizonderheden in dit stuk: o.a.
enige commensalen van den rector wilden op sommige uren Franse lessen
volgen; de helft van het schoolgeld der Franse school, bedragende 3.gl., is voor
den Fransen meester, de andere helft voor de twee Latijnse leraren en voor
den „Duytschen" meester; de nieuwe Franse meester moet onder den rector
der Latijnse school staan. Betreffende de regeling der Franse school vernemen
we dit: de meester moet zijn jongens vergezellen naar de kerk, aan hen ook
katechismusles geven (in het Frans, met de nodige verklaring erbij!), hij mag
hen twee keer in de week laten spelen, behalve als er een heiligedag in de
week valt: dan maar ééns; de schooltijden zijn: 's zomers van 8 uur af, 's winters van 6 of 7 uur af (omdat men dan 's middags vroeger eindigt) ; op vastenavond, op St. Thomasfeest en op de kermisdagen is er vrij. Het hier vermelde
Thomasfeest is waarschijnlijk het feest van den Apostel (21 December), de
zgn. „sluitertjesdag", waarop de schoolkinderen hun meester mochten „buitensluiten"; vgl. J. SCHRIJNEN, Nederlandsche Volkskunde, I, Zutphen (1915), blz.
126—8.
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Nog altijd was de door toedoen van commissaris Veusels aange
stelde leraar aan de school verbonden; maar de stad verlangde toch
een definitieve regeling. Zij stelde op 12 Augustus Mr. Lambrecht
DE LA SALLE voor, maar 's anderendaags kwamen de bezwaren van
Mr. Haeck weer binnen 1 3 β ) . Hij meende, dat hij niet verplicht was
een „so preciosen meester te huiren", dat hy er zelf gebrek om moest
lijden; toch zag hy wel in, dat er nu niet meer aan te ontkomen
was, al jammerde hij dan nog zo hard, dat men van hem een bede
laar wilde maken, daar hij slechts 70 gl. voor zichzelf zou kunnen
behouden.
De La Salie werd derhalve benoemd door de stadsregering, e n
op 18 Augustus 1584 werd hem voorlopig toegezegd: 12 gl. van
stadswege en 6 gl. vanwege dsn rector 1 2 β ) ; 10 September volgde
de officiële aanstelling voor één jaar, met een wedde van 50 gl. en
een vergoeding van 10 gl.; en de stad huurde voor hem de woning
van Pieter Poliet, gelegen in de Nieuwstraat 1 3 0 ).
Toch was Haeck nog niet tevreden over zijn positie: de kleine
scholen waren hem een doom in het oog; op 11 October dient hij
weer een „certificatie" in by de stadsregering, om deze kwestie in
zijn voordeel te keren 1 S 1 ). Voorlopig scheen de rector der grote
school vrede te nemen met de toestand, nadat men hem nog een
gratificatie van 15 gl. had geschonken, als vrijdom van bieraccijns 1 3 2 ).
Blijkbaar kon er echter geen vrede heersen, zolang Mr. Haeck aan
het hoofd van de Latijnse school bleef staan; want op 16 April 1585
zond hij alweer een suppliek, ditmaal aan den schout 1 3 3 ): hij
ergert zich over het gedrag der scholieren van den Fransen meester,
van wie een dertigtal uit de kerk bleven; hij strafte er enkelen,
met het gevolg dat heel de Nieuwstraat in rep en roer kwam staan;
hét zou heel wat beter gaan, als de Frcinse school maar in het gebouw
naast de Latijnse school kon worden gevestigd, zoals ook beloofd
12e

) GA 353, h (12).
"·) GA 8, Ы. 115b. Blijkens een aanteekening in de rand, d.d. 3 April 1585,
zouden de 6 gl. ook door de stad worden uitgekeerd; vgl. de stadsrekening
GA 1562, bl. 97b.
130
) GA 8, bl. 118b—119b; 1563, bl. 119a.
lal
) GA 353, h (13).
13:!
) GA 1563, bl. 118b—119a.
1аз
) GA 353, h (14). Vane 1583 tot 1591 was Jan de Vos schout van Breda;
VAN GOOR, biz.
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213.

was. De jeremiade van rector Haeck heeft weinig indruk gemaakt
op de heren van de wet, aan wie het verzoekschrift werd meegedeeld; men zal met genoegen de dag hebben zien naderen, waarop
het contract met Haeck zou verlopen; dat voelde de meester ook
heel goed.
Daarom zond Haeck een in het Frans gesteld request aan den
gouverneur der Nederlanden, welk request ten slotte toch weer op
25 Mei bij de stadsregering belandde 1 3 4 ). De verhoudingen werden
er natuurlyk niet beter om. Uit een brief door Jean de Hauchin,
aartsbisschop van Mechelen, d.d. 27 Juni 1585, aan de magistraten
van Breda gezonden, vernemen wij, dat schepen Gerard van Otten
(alias Ottens) te Leuven ging uitkijken naar een nieuwen candidaat
voor het rectorschap der school 1 3 5 ). Het antwoord van de stad,
gericht aan den aartsbisschop van Mechelen en de heren vicarissen
van het bisdom Antwerpen 1 3 e ), adviseerde dat het toch maar beter
was, niettegenstaande de regeling der éne school door bisschop Lindanus in 1581 getroffen, de Latijnse en Franse scholen van elkaar
te scheiden 1 3 7 ). De apostille van de kerkelijke overheid luidde:
dat men alle stukken overlegge en intussen de zaak late zoals zij is.
Het stond nu vast: Mr. Haeck vertrok, na een vierjarig rectoraat,
uit Breda; men zou tegen 1 October nieuwe candidaten гоэкеп voor
de school. Overeenkomstig het vonnis van de Raad van Brabant,
d.d. 9 Juli 1550, werden door de stad drie candidaten aan het kapittel
voorgedragen: Mr. J a n VAN DEN BRUEL (of Van Bruele, Brulius), Mr.
Jacob ViVAHius Lommelensis 1 3 β ) , Mr. Marten WILLEMSEN, zoals het
stadsresolutieboek in dato 24 September uitwijst " * ) . Omdat het nog

134
185

)
)

GA 353, h (16).
GA 353, h (16).

ізв) Na de dood van Sonnius (1576) bleef het bisdom Antwerpen tien jaar
zonder bisschop en werd het door vicarissen bestuurd.
137
) GA 353, h (7) ; de apostille is gedateerd 5 October 1585.
138
) Jacobus Vivarius (Van de Vijver) van Lommei, was in 1577 rector van
de Látanse school te Anderlecht; hij schreef onder meer twee schooltoneelstukken: Petrus Praedicans, Antwerpen 1578, en Redemptio nostra» Antwerpen
1570. Vgl. PAQUOT XVI, blz. 75—76; BNB, XXVI, col. 786—9 (A. ROEBSCH). Een
Jac. Vivarius werd in 1592 rector der school te Roermond; NETTESHEIM, Geschichte der Schulen im alten Herzogthum Geldern, blz. 293. Volgens een andere
lezing zou het achter moeten zijn: Jacobs vicaris; K. W. ROMEN, in Ltmburg's
Jaarboekje, 18 (1912), blz. 184.
"·)

GA 8, Ы. 166 ab.
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•

altyd niet vlotte tussen magistraten en kapittelheren trok een der
candidaten, Mr. Willemsen, zich terug, en in zijn plaats werd Mr.
Marten UTENHOVEN, schoolmeester te Etten, voorgesteld op 8 Octo
ber. De 15de October werd nogmaals de lijst van de candidaten aan
het kapittel overgemaakt, maar er kwam een weigering met uitstel
van besluit, totdat alle andere geschillen tussen kapittelheren en
140
magistraat waren geslecht
) . Aan Mr. Utenhove was op гцп
verzoek een getuigschrift over zijn bekwaamheid en praktijk afge
leverd door J. van Tygelt, die vier jaar vice-pastor te Etten was
geweest 1 4 1 ) ; niettegenstaande dit vleiende testimonium werd Uten
hove niet benoemd.

,

Mr. Haeck was per 1 October 1585 opgezegd; maar door de
onwil van het kapittel had men niet voor de opvolging kunnen
zorgen. De ondermeesters Lenaert VALERIUS (Wouters) en Peter
ARNOLDI (Aerts) namen dan tjjdelijk ook de zorg voor de klasse van
den rector op zich; zij kregen voor hun diensten tot Kerstmis samen
50 gl. uit de stadskas 1 4 2 ) . De lastige rector aan wien ontslag was
verleend, wilde vooreerst het schoolhuis niet vry geven en de stads
regering zag zich genoodzaakt hem op 5 October te sommeren, het
binnen 24 uur te verlaten op straffe van gerechtelijk ingrijpen 1 4 3 ) .
Het zal echter wel zo ver niet zijn gekomen, want Haeck had nog
een sterk wapen in de hand: de stad was hem nog het loon voor de
laatste drie maanden van zijn rectoraat schuldig. Als dit eenmaal
is uitbetaald op 17 October " * ) , zal de rector wel spoedig hebben
toegegeven; wij vernemen over hem niets meer te Breda.
Nu deze zaak van de baan was, bleef er nog de weigerachtige
houding van het kapittel. Op dezelfde 17de October, waarop men
besloot Mr. Haeck uit te betalen, werd ook een brief gezonden aan
den aartsbisschop van Mechelen, verzoekende om tussenbeide te
komen betreffende de onenigheid met het kapittel aangaande de
rectorsbenoeming. De aartsbisschop zond de brief door aan de vica
rissen van het bisdom Antwerpen, waaronder Breda ressorteerde;
dezen verzochten op 6 November 1 4 5 ) , dat men binnen veertien
0

" )

GA 8, Ы. 166b.

141

) Latijns testimonium d.d. 13 October 1585, in GA 353, h (18). Utenhove
komt nog in 1601 voor, Ьц KRÜGER, Ш, biz. 354.
" * ) GA 1563, bl. 119b.
"3)
"«)
"»)
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GA 8, Ы. 169a.
GA 8, Ы. 170a.
GA 353, h (19).

dagen enige gedeputeerden zou zenden, met alle stukken die zaak
betreffende en voorzien van de nodige volmacht. Vermoedelijk z\jn
daar ook de heren van het Bredase kapittel verschenen en is men
tot een vergelyk kunnen komen.
Eindelijk werd dan op 13 December 1585 de akte gepasseerd, waar
bij Mr. J a n van den Bruel, de eerste der drie candidaten op de lijst
der voordracht, tot rector van de grote school werd aangesteld 1 4 e ) .
De nieuwe rector, die tevoren aan het hoofd der school stond te
Roosendaal, werd voor een periode van ЗУг jaar aangenomen, dus
tot St. Jansdag 1588, op een tractëment van 125 gl. plus een tabbaard; school en woning had hij vrij; hij zou echter geen recognitiegeld ontvangen van de leerlingen der Franse school of van de commensalen der andere meesters; wel zouden hem nog 30 gl. worden
toegekend voor een tweeden submonitor. De aanstelling zal stilzwijgend en zonder verdere besluiten zyn doorgegaan, want een
marginale aantekening van 10 Mei 1589 leert ons, dat het mandaat
van den rector met twee jaar werd verlengd, dus tot 1591, en dat hij
een extra-vergoeding van 25 gl. zou ontvangen 1 4 7 ).
Het was een gemakkelijke taak, om een lastigen rector als Bernard Haeck op te volgen; de magistraten waren dan ook zeer
tevreden over heer J a n van den Bruel, van wien ze niet gedurig
een „certificatie" of een „supplicatie" of wat dan ook van die
aard te duchten hadden, een man die hen niet lastig viel met allerlei
artikelen en dergelijke; deze tevredenheid uitten de heren graag
door een of ander douceurtje " e ) , dat den nieuwen rector nog tot
stipter plichtsbetrachting moest aanvuren. Sinds jaren was het niet
meer in de stadsrekeningen vermeld, dat er toneel was gespeeld
door de leerlingen van de Latijnse school, — of er toch werd gespeeld, weten wy niet — thans zeggen zy ons, dat op 31 Mei 1587
de leerlingen van Mr. Van den Bruel de tragedie „van den Rijkeman
ende Lasaro" hadden opgevoerd " * ) .
14e

) GA 8, Ы. 179a—180a. Natuurlijk had men intussen nog meermalen
vergaderd, men had geld moeten geven aan de candidaten voor hun reiskosten
enz. Vgl. GA 1563, Ы. 179b, 180a, 182b; 8, Ы. 170b.
" 7 ) Vgl. ook GA 1567, bl. 106 ab.
" 8 ) Vgl. GA 1564, Ы. 113a; 8, bl. 224a.
"») GA 1565, bl. 178a; vgl. GA 8, bl. 245b. Het opgevoerde stuk is naar aUe
waarschijnlijkheid het schooldrama Lazarus mencicans van frater Georgias
Macropedius (van Lanckvelt), een stuk, dat na de eerste Bossche uitgave van
1541 nog herhaaldelijk werd gedrukt tot in 1589
derhalve ook vertoond.
3
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Dat het zo goed ging met Mr. Van den Bruel was wellicht ook
hieraan te danken, dat men het plan van 1585 had kunnen doorvoeren, om de Franse school weer geheel onafhankelijk te maken
van de Latijnse school. Mr. Lambrecht de La Salie, die thans „rectoir der Franchoische schole" genoemd wordt, komt niet meer als
stads-ambtenaar voor in de jaarrekeningen, ofschoon hem wel eens
een tegemoetkoming wordt geschonken M 0 ) .
Op St. Jansdag, 24 Juni 1591, liep de diensttijd van Mr. Van den
Bruel ten einde; hy is dan ook afgetreden, misschien wel mede in
verband met de gebeurtenissen van Maart 1590, waardoor Breda
weer overging in de handen van de Staatsen.
Hiermede besluiten wij de eerste phase van de geschiedenis der
Latynse school van Breda. De strijd tussen kapittel en stadsregering
betreffende het hoogste recht over de school was geluwd en kreeg
een onverwacht einde. Zelfs in de latere Spaanse tijd zou bij niet
meer terugkeren.
Wij moeten het betreuren, dat wy slechts de uitwendige geschiedenis der school konden schrijven, en dan nog enkel met enige
uitvoerigheid, wanneer het haar niet wel ging, zoals in het jaar 1550
en ten tyde van Mr. Haeck in de tachtiger jaren. Peuple heureux
n'a pas d'histoire; zó ging het ook met de grote school te Breda.
Toch zouden wy gaarne iets meer vernomen hebben over haar
inwendige geschiedenis en het leven der scholieren van dichtbij
hebben leren kennen. Wij weten slechts, dank zij rector Haeck, dat
de Latijnse school, zoals hy ook- wenste voor haar Franse zuster, om
8 uur 's morgens begon in de zomer en in de wintermaanden om
7 en zelfs om 6 uur; dat de scholieren soms ook in de week, maar
zeker op zondagen en feesten, onder toezicht van den meester ter
kerke gingen; dat zij na de middag dan nog school hadden; dat de
ondermeester de fundamenten van het Latijn moest leren en dat
de rector voor de verdere studie zorg droeg. Wij weten ook nog,
dat de leerlingen een paar keer, zoals het op alle Latijnse scholen
gebruikelijk was, een Latijns toneelspel voor het volk opvoerden.
Maar wy weten niet, welke de methode van het onderwys was,
Vgl. WORP, Gescfitedents van het drama en van het tooneel in Nederland,
l, blz. 213—4; BNB, ХШ, col. 10—22 (A. ROEBSCH).
150
) B.v. 18 gl. voor huishuur; GA 1563, Ы. 94b; en 55 gl. „ter cause van
zijnen dienst"; GA 1566, Ы. 113a.
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tenzij door te gaan кцкеп naar andere plaatsen; evenmin weten wij,
welke handboeken er werden gebruikt 1 5 1 ). Mr. Haeck vertelde ons,
dat hij meer dan 120 leerlingen had.
In deze geschiedenis van één eeuw Latijns onderwijs moeten wij
toch een vluchtig beeld schetsen van de gewone gang van zaken op
de school. Mochten de jongetjes tot de ouderdom van zeven jaar
gaan naar de kleine scholen (ook „Duytsche scholen" genoemd) of
naar het begijnhof, zij leerden daar de eerste beginselen van de
kennis, die thans op het program der lagere school staat. Kwamen
zij daarna op de Latijnse school, dan werd het moedertaal-onderwijs
geheel op het achterplan geschoven, en hoorden zij hun eigen taal
nog slechts in zoverre zij het Latijn — dit „esperanto" der humanisten — nog niet machtig waren; dit betekent dus, dat het gebruik van
het Latijn, ook als taal voor het onderwys, langzamerhand werd
uitgebreid, terwijl het gebruik van het Nederlands aan de school
vrijwel geheel verdween, wegens de verplichting om Latijn te
spreken. Niet alleen spraken de jongens Latyn, zij speelden ook in
het Latijn; Erasmus heeft b.v. in zijn Colloquia het bekende Brabantse spel van de beugelbaan ten tonele gevoerd. Ofschoon er
wel een enkele keer over het Grieks wordt gerept, menen wij, dat
deze taal geen voorname plaats aan de Bredase school heeft ingenomen; daarvoor was ook het onderwijzend personeel gewoonlijk
niet talrijk genoeg.
Als schoolboekjes voor het Latijn komen in de 16de eeuw verschillende grammatika's in aanmerking, zoals die van Jan de Coster
van Brecht (Johannes Custos Brechtanus, f 1525) " 2 ) , of die
van Jan de Spouter van Ninove (Johannes Despauterius Ninivita,
f 1520) 1 5 3 ), later meermalen bewerkt, o.a. door Simon Verepaeus
(f 1598) 16i), den vriend van rector Haeck; de invoering. van
deze nieuwe bewerking werd door de geestelijke overheid voorgeschreven. Zonder twijfel gebruikten de jongens van de lagere klas1S1

) Het artikel van J. P. W. A. SMTT, Welke boeken in het jaar 1525 op de
Latijnsche school te Breda gebruikt werden, in Het Boek, 8 (1919), blz. 120—3,
meenden vrij niet te mogen gebruiken, omdat de aantekeningen van Mr. Christophorus Rianus (Van Rye), die hieraan ten grondslag liggen, niet slaan op de
Bredase school, maar oJ. op die van Etten.
1В2
) NK, I, nr. 668—70; П, nr. 273S-42; Ш, nr. 0341.
» · ) NK, I, nr. 701—4; П, nr. 2761—71; Ш, nr. 0350.
1M

)

Vgl. BNB, XXVI, col. 604—10 (A. ROERSCH).
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sen de ook in latere programma's voorkomende Disticha Catonis т ) ,
een moraliserend werkje, dat in de vorm van tweeregelige
verzen een schat van leerrijke spreuken biedt; het werd over
geleverd onder de naam van Dionysius Cato, hoewel het ,een
verzamelwerk is uit verschillende eeuwen; het had de geesten onzer
vaderen in de middeleeuwen gevormd; honderden uitgaven zijn
ervan bekend en ieder voorname drukkerij in de Nederlanden heeft
er ten tijde van het humanisme of ook later een druk van geleverd.
De Pappa puerorum van Johannes Murmellius " ' ) en de Gemma
gemmarum of Gemma vocabulorum " ' ) , de woordenboekjes die
zovele drukken hebben gehad, waren de leerlingen een grote hulp
Ьц hun vertaaloefeningen. De Bosschenaar Simon Pelgrom had een
Nederlands-Latijns woordenboekje gemaakt, dat de naam droeg
Synonymorum
Sylva 1 5 8 ) , d.i. schat van synoniemen; van 1537 af,
toen het voor het eerst in Den Bosch werd uitgegeven, zou het her
haaldelijk worden gedrukt gedurende honderd jaar, ook in Franse
en Engelse bewerking. Boekjes met samenspraken," Colloquia of
Dialogi genoemd, vond men op аБе scholen, waar zij zo nodig
waren als de grammaires; wij hebben reeds de samenspraken van
Vives, van Zovitius en van Heyden vermeld; bekend waren ook die
van Erasmus 1 6 i ) , die van Peter Schade, alias Mosellanus 1 0 0 ) , van
den Zeeuw Adrianus Barlandus 1 β 1 ) , van den Amsterdamsen school
meester Cornelius Crocus м а ) .
Van groot belang werd het geacht, dat de leerlingen der school
ook mooie Latijnse brieven konden schrijven. En daarom werden
hun Cicero's brieven " ' ) als model ter hand gesteld of boekjes met
brieyen van Plinius of van beroemde Italiaanse humanisten; want
"») NK, I, nr. 530—40; II, nr. 2600—16; ΙΠ, nr. 0275. '^
" e ) NK, I, nr. 1565—8; II, nr. 3573—82; ΙΠ, nr. 0912.
" T ) NK, I, nr. 967—9, 972; Π, nr. 3065—6; Ш, nr. 0537—8, 0544.
15e
) NK, H, nr. 3685.
"») NK, I, nr. 791—4; II, nr. 2866—82; Ш, nr. 0402—3, 0407.
leo
) NK, I, nr. 1551—2; Π, nr. 3546—50; Ш, nr. 0904; MASSEBIEAU, Les
coUoques scolaires, blz. 70—112. De Paedologia werd echter in 1546 verboden
als schoolboek.
1β1
) NK, I, nr. 223—7; II, nr. 2360—3; MASSEBIEAU, α. w., blz. 131—57.
2
« ) NK, I, nr. 643. Vgl. NNBW, Ш, col. 267—8 (KJ. DEHKS), en J. F. M.
STEBCK, Onder Amsterdamsche Humanisten, Hilversum—Amsterdam 1934,.
blz. 53—75.
"») NK, I, nr. 565—6; П, nr. 2642—54; Ш, nr. 0295—6.
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de imitatie, de navolging der goede modellen, gold als een der hoofdprincipes bij de humanistische paedagogen. Om de kinderen de
voornaamste regels — en dat waren er heel wat in die tijd — van de
Latijnse dichtkunst bij te brengen, was er de Ars versificatoria van
Murmellius, van Verepaeus of van wien dan ook. Wilden de jongens
hun woordenschat systematisch uitbreiden en еггцкеп, dan moesten
zij een Utraque copia of een Copia rerum et verborum verwerken.
Ook hierin was Erasmus weer voorgegaan "*) en velen waren
hem gevolgd. Met hun theoretische kennis gewapend konden de
studentjes met vrucht hun klassieke auteurs gaan lezen. Ieder jaar
werd de boekenmarkt overstroomd met school-uitgaven van Julius
Caesar, van Ovidius, Horatius, Vergilius, Cicero enz., met bloem
lezingen uit allerhande Latijnse schrijvers. Waren de knapen ook
enigszins in het Grieks bekwaamd, dan waren daar voor hen de
vele uitgaven van de zondags-evangelies en epistels in het Grieks,
uittreksels uit de Kerkvaders, werken van klassieke auteurs, als
Horneros, Herodotos, Demosthenes.
Bij de grote verscheidenheid der leerboeken en het gevaar voor
de rechtgelovigheid, dat de kerkelijke overheid zag in het gebruiken
van schoolboeken, geschreven door niet-katholieken of hervormingsgezinden, werd door de hogere geestelijkheid der Nederlanden aan
de professoren van de Leuvense universiteit de opdracht gegeven,
niet slechts een catalogus van verboden boeken te maken, maar
tevens een soort standaard-cataloog samen te stellen van aanbevolen
werken voor het Latijnse onderwijs. Dit is de Cataloge van den
Ъоискеп die men in de particuliere ( = Latijnse) scholen den jongens
sal mogen lezen ende leren van 1550 1 β ί ) . Deze lijst liet vooreerst
„alle oude auteurs, die in de vrije consten . . . . geschreeven hebben
tot den jaere 1510" eenvoudig toe; verder bevat zij een keur van de
nieuwe „grammaticiens in 't Latyn, in 't Griex, in 't Hebreeuws,
orateurs, poëten en dialecticiens", waaronder verschillende der zo
juist genoemde schoolboekjes, zoals de Latijnse granunatika van
Despauterius. En juist dit werk zal, in de nieuwe bewerking van de
1M

) NK, I, nr. 810; Π, nr. 2908—20; Ш, nr. 0414—5.
) BuDDiNGH, Bijdragen of Geschied- en Letterkundig Mengelwerk, I,
fclz. 180—1; ook in F. H. REÜSCH, Die Indices librorum prohïbitorum des sechzehnten Jahrhunderts gesammelt und herausgegeben (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, 174), Tübingen 1886, blz. 70—72. Een dergelijke
catalogus was reeds in 1546 versehenen vanwege de Leuvense universiteit en
gevoegd bij het plakkaat van keizer Karel V, 30 Juni 1546; REUSCH, blz. 27—28.
les
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band van Verepaeus, door het eerste provinciale concilie van Mechelen, 1570, voor de gehele Mechelse kerkprovincie, waaronder ook
Breda ressorteerde, worden voorgeschreven. Zowel in 1550 als in
1570 wordt er gewezen op het euvel van de verscheidenheid der
handboeken; toch is men niet tot een volstrekte uniformiteit geraakt
(de jezuïeten b.v. zullen al spoedig hun eigen boeken invoeren), wat
ten slotte ook niet wenselijk was.
Door een gelukkig toeval komen wij te weten, welke boeken — of
althans enkele ervan — te Breda werden gebruikt in 1575 Ьц het
Latijnse onderwijs. E r is een alleraardigste brief bewaard van den
prins der Antwerpse drukkers, Christoffel Plantin (1514—1589), een
brief gericht aan zijn tienjarigen kleinzoon, Christoffel van Raphelingen, die te Breda studeerde. De brief is van 13 September 1575 l o a ).
Grootvader Plantin klaagt erovfer, dat hij aan kleinen Christoffel
zoveel papier en schoolboeken moet zenden en dat deze telkens weer
dezelfde boeken vraagt, zodat de oude man het vermoeden krijgt,
dat de lieve jongen zijn boeken verliest of
verkoopt! Plantin
had reeds herhaaldelijk de Etymologia en Syntaxis van Simon Vereept gestuurd, d.i. de bewerking van Despauterius' Latijnse gram
maire, en de Evangeliën le7 ) en ook de Colloquia van Heyden en
de Latijnse spraakkunst van Ewaldus Gallus 1 , s ) . Het lijdt dus geen
twyfel, of deze boeken stonden toen te Breda op het program.
De meest gangbare methode Ьц het onderricht was de zgn. exege
tische methode, bestaande in lectuur en verklaring, naar vorm
(grammatika, syntaxis, stijlfiguren enz.) en naar inhoud (compositie,
argumentatie, verdelingen en uitwerking van het gegeven); op die
manier hadden trouwens de kinderen hun Latijnse grammatika ook
moeten verwerken. Handboekjes, die in de handen van de school
jeugd гцп geweest, zijn derhalve niet alleen versierd met krulletjes,
figuurtjes en tekeningen, maar ook in de rand of op witte blaadjes
volgeschreven met allerlei gewichtige Latijnse commentaren, die
door den magister werden gedicteerd en die maar al te dikwijls over
1ββ
) Uitgegeven door J. Durocé, in de Correspondance de Christophe Plantin,
V, Antwerpen—'s-Gravenhage 1915, nr. 950, blz. 5—6.
le7
) Waarschijnlijk de Griekse tekst der zondags-evangeliën, uitgegeven bij
Plantin.
1ββ
) Ewaldus Gallus (Franssen) gaf in 1563 te Antwerpen uit: Grammatices
Latinae libri III; was in 1556—7 rector van de Latijnse schopl te Weert (L.), toen
hg een Dictitmariolum Lattno-Germantcum eveneens te Antwerpen liet ver

schijnen. Vgl. FOPPENS, I, blz. 274; NNBW, I, col. 916 (A. J. A. FLAMENT).
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de hoofden heen moeten zyn gegaan; ten bewyze strekken de fouten
die er in voorkomen 1 β °). Вц dit aHes was hoofdzaak: het memori
seren; tekst en verklaring, woordjes en zinnetjes, letterlijk alles
moest van buiten worden geleerd.
Hoe gebrekkig dit onderwijs te'Breda in menig opzicht soms ook
mag geweest zijn, vele jongens uit Breda, en derhalve vermoedelyk
oud-leerlingen van haar Latijnse school, z\jn te Leuven, te Keulen
of elders, tot in het verre Italië toe, gaan studeeren in de artes en
daarna in andere wetenschappen, en hebben goede resultaten behaald 1TO ).
Вц het overschouwen van deze eerste periode in de geschiedenis
van de Bredase Latijnse school dringt zich nog de vraag op: welke
plaats heeft zij ingenomen in de humanistische beweging der 16de
eeuw? Het humanisme, dat in de begin der eeuw, vooral van Leuven
uit, zich over de Nederlanden verspreidde, kan niet zo maar aan de
Bredase school zijn voorbijgegaan. De individuele humanisten zijn de
exponenten der beweging geweest 1 7 1 ) . En inderdaad, al kan men
ιβθ) Verschillende bibliotheken bewaren nog dergelijke schoolboekjes. In de
boekerij van het Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch zyn nog ver
scheidene schoolboekjes aanwezig, die te 's-Hertogenbosch of elders zijn gedrukt
in de 16de eeuw: één ervan is zeer merkwaardig, het bevat de bekende Disticha
Caicmis en andere werkjes en is rijkelijk met klassikale aantekeningen voorzien.
170
) Voor Breda komen in de 16de eeuw vooral in aanmerking de universiteiten van Leuven en Keulen. Vgl E. H. REDSENS, Matricule de l'Université de
Louvain, I, Brussel 1903; H. KEUSSEN, Die Matrikel der Universität Köln, Bonn
1919—31. Voor Leuven zie nog de lijsten van promoti in de гце kunsten,
gepubliceerd door REUSENS, in AHEB, 1 (1864) tot 4 (1867). Bredanaars komen
ook op andere universiteiten voor, b.v. te Orleans; vgl. J. VAN KUYK, Lijst van
Nederlanders, studenten te Orleans (1441—1602), in Bijragen en
Mededeelingen
van het Historisch Genootschap, 34 (1913), blz. 293—349. Over de Parijse uni
versiteit is op dit gebied nog te weinig bekend; vgl. G. BROM, Nederlanders aan
de Hoogeschool van Parys, in Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom
Utrecht, 26 (1900), blz. 120—33; van de meegedeelde namen van Nederlanders
kunnen wy er geen met zekerheid te Breda thuisbrengen.
1T1
) „One of the features that makes the study of the Renaissance so fasci
nating is that in that age the stream of personal record ....emerges again
imimpeded and flows in ever-mcreasing volume"; P. S. ALLEN, The Age of
Erasmus. Lectures delivered in the Universities of Oxford and London, Oxford
1914, blz. 7. Daarom is voor de geschiedenis van het humanisme het individu en
het persoonlijk-biographische van den humanist van zooveel belang. De humanist
geeft een stempel aan zijn werk, de school, aan zijn milieu en zijn letterkundige
kring. „Het waren vooral deze leeraars der stadsscholen, die de eerste dragers
van een nieuwe cultuiirstrooming waren: de renaissance"; R. P. POST, Middel
eeuwen (Geschiedenis van Nederland, U), Amsterdam 1935, blz. 328,
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Zovitíus niet onder de humanisten van de eerste of zelfs niet
van de tweede rang rekenen, hij is toch л егкеіцк in de grond een
humanist. Dat bewijst zyn ц егеп voor het klassieke onderwijs, zijn
literaire arbeid. Want juist in deze periode zijn de schooldrama's, de
colloquia, naast de betere grammatika's en de studie der oude
auteurs typerend voor het schoolwezen, dat nieuwe banen opgaat.
Wij weten maar weinig van de andere meesters, die in het midden
der eeuw te Breda onderwezen, maar feit is, dat zij de traditie op
het gebied van het schooltoneel hebben hoog gehouden, dat zij
Latijnse gelegenheidsverzen maakten, — een liefhebberij, die den
waren humanist kenschetste. Haeck ten slotte was de vriend en
medewerker geweest van den bekenden Verepaeus, den vernieuwer
der Latijnse schoolgrammatika; Haeck heeft dus ook meegevaren in
het schuitje der nieuwlichters. Nogmaals kunnen wij het betreuren,
dat te weinig gegevens zijn overgebleven, om de ware en juiste
betekenis van de Bredase school op humanistisch terrein te schet
sen 1 7 2 ) ; met zekerheid mogen wij toch zeggen, dat de school mee
deed met de nieuwe en vernieuwende richting van het Nederlandse
humanisme, met zijn belangstelling voor de grondvesten der vader
landse cultuur 1 7 3 ) . „Die Niederlande sind ein altes Humanisten
land" 1 T 4 ) .
Er leefde te Breda iets van de humanistische geest, ook buiten
de school. Toen de Antwerpse kanunnik Frans Sweerts, die minnaar
van Brabant's oudheden en speurder naar Nederland's letterkundige
roem, wiens Athenae Belgicae wij nog altijd raadplegen, in de hof
stad van de baronie verzeilde, op zoek naar oude en mooie inscripties,
172

) Dit is jammer genoeg het geval voor vele scholen en kringen in ons
land. Overigens moeten wij instemmen met het woord van P. C. DE BROUWER.·
„Het onderzoek naar het humanisme in Nederland zal nog veel feiten-materiaal
moeten bijeenhalen"; Het Humanisme en Nederland, in Historisch tijdschrift,
11 (1932), blz. 353.
" Ό PAULSIK, I, blz. 173, noot 1, noemt als het zichtbare teken van de over
winning van het humanisme, het verdwijnen van het middeleeuwse Latijnse
leerboek, het Doctrinale van den Fransman Alexander de Villa Dei (de Ville, dieu). Dit Ьозк werd steeds minder gedrukt in de Nederlanden in het begin der
16de eeuw, en in Breda hebben wij er geen spoor meer van gevonden. Wanneer
vrij Bredase leerboeken met name kennen in de tweede helft der eeuw, dan
zijn het van de nieuwste.
174
) E. DRERVP, Der Humanismus in seiner Geschichte, seinen Kultuunoerten
und seiner Vorbereitung im Unterrichtstüesen der Griechen. Vier
Vorträge
(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, XIX, 2), Paderborn 1934,,
blz. 119.
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dan was zijn reis niet tevergeefs; hij deelde zijn oogst mee, voorafgegaan door het lofdicht op de stad door den Gentsen stadssecretaris, Maximiliaan Vrient:
Prmcipis Auriaci regnum & domus hospita BREDA,
Tantum finitimis certat amoena locis;
Vrbibus ut reliquis propè spretis, vnicâ in vrbe hac
Naturae genium stare & amare putes.
In het huis van een Bredase "joffrouw" — in aedibus cuiusdavi
domicellae bonoe voluntatis — vond hij dit grappige vers, dat wij
hier laten volgen. Zó dichtten de humanisten in Brabant!
Omnia vincit Amor. Superum rex mugit in aruis:
Falluit & Titan. Omnia vincit Amor.
Omnia vincit Amor. Flexit Proserpina Ditem:
Martern blanda Venus. Omnia vincit Amor.
Omnia vincit Amor. Barbam Polyphemus adorât;
Pan se vidit aquis. Omnia vincit Amor.
Omnia vincit Amor. Feruet Neptunus in vndis:
Neuit et Alcides. Omnia vincit Amor.
Orrma vincit Amor. Salomon & Scipio vieti:
Шоп euersum est. Omnia vinfcit Amor.
Omnia vincit Amor, cáelos et Tartara & vrbes;
'
Et nemora & pisces, Omnia vincit Amor 1 7 5 ).

17e
) Monumenta Sepvlcralta et inscriptiones jwblicoe privatoeq. dvcatvs
Brabantiae. FRANCISCVS SWÏEOTTVS F. posteñtali coïlegit, Antwerpen 1613, blz.
354,394.
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HOOFDSTUK II
ONDER VERSCHILLENDE HEREN
(1590—1687)

ank zij de bekende list met het turfschip van Adriaen van
Bergen, kwam op 4 Maart 1590 het kasteel en weldra de
stad Breda in handen van de Staatsen 1 ) .
Het eerste feit, dat de geschiedenis van het Bredase onderwys in
deze periode aanbelangt, is de stichting van twee studiebeurzen
voor Bredase studenten aan het college „Het Vereken", paedagogium
Porci, te Leuven. Вц testament van 17 Maart 1591 fundeerde de
deken van het kapittel van Onze Lieve Vrouwe te Breda, Gerard
Vlemincx, vijf beurzen voor een studie van zes jaar te Leuven,
waarvan twee beurzen zouden worden begeven door het kapittel
van Breda, en wel ten voordele van bloedverwanten van den stichter
of van behoeftige studenten 2 ) .
Л^г

1.

Stedejijke Latijnse school op gereformeerde grondslag.

De verandering van bestuur bracht in het jaar 1590 noodzake
lijkerwijze ook veranderingen mee op velerlei gebied. Het verzetten
van de wet zou niet meer op verloren maandag plaats hebben, maar
op de herinneringsdag 4 Maart s ) ; de hervormde godsdienst zou
de eerste en zo mogelijk de énige plaats bekleden; Ъц het
vergeven van ambten zou vooral rekening gehouden worden met
de politieke en religieuze overtuiging van den candidaat. Natuurlijk
was het niet mogelijk met één slag alle Spaansgezinden en alle
Roomsen te weren. Toch is het voor de hand liggend, dat aan het
1
) A. VAN SASSE VAN YSSELT, De verovering van het kasteel en de stad van
Breda door middel van een turfschip in 1590, in Tax., 20 (1913), blz. 216—28.
2
) G. C. A. JUTEN, Een beurs voor Bredasche studenten te Leuven, in Tax.,
23 (1916), blz. 281—4. Door Jan Paschasius, pastoor van Breda (t 1588), niet
vermeld bij KRÜGER, was ook èen beurs geslicht in hetzelfde college; v/ij weten
echter niet, of ze bestemd was voor Bredase jongens. Vgl. E. KUBORN, Les
Fondations de Bourses d'études, Brussel (1900), blz. 76.

o)
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VAN GOOR, blz.

213.

hoofd der Latijnse school, waar nu het kapittel zich niet meer mee
kon bemoeien, een nieuwe rector zou worden geplaatst; daarom
vermoeden wij, dat deze nieuweling „van de religie" was, al staat
het niet geschreven in de documenten.
Na het vertrek van J a n van den Bruel, kreeg Mr. Sebastiaen
"WiLLEMSEN VAN NIVELLE op 24 Juni 1591 de leiding. Begrijpelijker
•wijze is er voor deze tijd een hiaat in de stadsresolutieboeken; de
jaarrekening deelt ons echter mede, dat hij met Kerstmis 110 gl. als
loon kreeg *) en dat hy voor de tyd van twee jaar was aangenomen,
n.l. tot St. J a n 1593 "). Het salaris van den rector bedroeg eigenlijk
225 gl. per j a a r e ) , maar werd bij de hernieuwing van het contract op
250 gl. gebracht 7 )· Wfflemsen zou het nog beter krijgen: 9 April
1597 besloot de raad hem voortaan 300 gl. uit te keren en met hem
te onderhandelen over een nieuwen medehelper; maar de vrijheid
van accijnsen kon men hem niet toestaan 8 ) . Vermits de diensttijd
van den rector weldra zou verlopen zijn, werd op 25 April 1597
een nieuw contract gemaakt, waarbij het mandaat tot St. Jan
1598 werd verlengd, op een tractement van 300 gl., plus 10 gl. voor
het tabbaardlaken; de schoolkinderen betaalden 24 st. per jaar als
schoolgeld; die van buiten de stad echter betaalden het dubbele,
n.l. 2 gl. 8 st.; voor een ondermeester zou de rector nog 150 gl.
ontvangen; moest er een derde leerkracht nodig zijn, dan zou de
stad daarin ook voorzien e ) . In de akte treft men vanzelfsprekend
geen bepaling meer aan betreffende het kapittel; de tijden waren
veranderd. Deze nieuwe en aanmerkelijk betere voorwaarden heeft
Mr. Willemsen slechts één jaar genoten, want 24 Juni 1598 trad hij
af om onbekende redenen.
Onder het rectoraat van dezen meester spreekt de stadsrekening
voor het eerst van een conrector, Mr. Nicolaes CAMERLING, die
de laatste negen maanden den rector bijstond en een jaargeld van
150 gl. zou ontvangen; vier maanden later kwam er nog een ondermeester bij 1 0 ).
*)
")
«)
*)
β
)
«O
1B
)

GA 1569, Ы. 99b—100a.
GA 1569, Ы. 171b; bij die gelegenheid kreeg hy een godspenning van 20 st.
GA 1571, bl. 109a
GA 1575, bl. 10ва.
GA 10, bl. 23a.
GA 10, bl. 27b—28a.
GA 1576, bl. 105ab.
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Daags vóór rector Willemsen heenging, hadden de heren van de
raad een nieuwen rector gevonden in de persoon van Mr. J a n
COCQUEL, genaamd Mercier (alias Mercerus), die boven zijn tractement à 350 gl. nog de som van 30 gl. ontving voor zyn verhuiskosten
van uit Zeeland naar hier 1 1 ). Hij bleef slechts één jaar aan.
De stad, die zich de laatste tijd zeer bezorgd had getoond voor het
Franse onderwijs, benoemde intussen als meester in de Franse
taal een zekeren Jacques VAN THIEH, van Alkmaar, die van stadswege
100 gl. per jaar zou ontvangen " ) , in tegenstelling met het vorige
gebruik, sedert men de Franse school had losgemaakt van de
Latijnse school.
Het volgende jaar kwam er alweer een andere rector aan de grote
school. „Gehoort 't rapport ghedaen over de nutheyt, bequaemheyt
ende hervarentheyt in der Latijnschen spraecke" van Mr. Ambrosius
BRUNO, (De Bruijn), van Harderwijk, werd deze door de stadsregering
als rector aangesteld voor twee jaar, ingaande op St. Jansdag 1599 " ) .
De school schijnt intussen vervallen te zijn; de conrector is afgetreden en van den derden meester vernemen wy ook niets-meer; de
schepenen beloven aan den nieuwen rector, hem een ondermeester
te zullen bezorgen, zodra het aantal leerlingen der school tot 50 zal
gestegen zijn. Het tractement wordt bepaald op 400 Rijnsgulden, te
betalen in vier termijnen; 30 gl. worden hem nog toegezegd voor
het laten overbrengen van zijn meubelen naar Breda. Aldus werd
er besloten 'op 16 Juni 1599 " ) . Spoedig zat rector De Bruijn in
geldverlegenheid: 100 gl. wordt hem vooruitbetaald „op goede
rekeninge van zyn tweede jaergagie" " ) . Plots vertrok de rector,
nog vóór het einde van zijn tweede dienstjaar, en de Latynse school
was eens te meer zonder leiding en zonder meester. De heren
magistraten benoemden dan, op 1 Maart 1601, iemand die him
bizonder gerecommandeerd was, n.l. J a n VAN DEN HEIJDEN, van
Middelburg, die voor drie jaar werd aangenomen à 400 gl. per jaar;
men beloofde hem ook een ondermeester en nog 40 gl. voor zyn
1β
verhuiskosten ) . Doch reeds op 1 Juni 1602 werd hem het laatste
")
")
")
")
")
")
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GA
GA
GA
GA
GA
GA

10, bl. 65b—бба; 1576, bl. 105b.
10, Ы. 37b.
10, bl. 162a.
t.o.p.; vgl. 1577, bl. 199b.
1578, Ы. 120b.
10, bl. 210a.

kwartaal van zijn tractement uitbetaald en nam hij afscheid van
de school.
Na het heengaan van dezen rector krijgt de Latijnse school voor
enige tijd een nieuw aspect. Als hoofd van de school hebben wij niet
meer een rector, maar een „regent", tevens predikant; bovendien
een persoon, die reeds van zich heeft doen spreken. 4 Juni 1602
wordt de aanstelling bekrachtigd van Ds. Hendrick BOXHORN als re
gent van de grote school " ) . Doch niet alleen de naam van het hoofd
der school is veranderd — de naam „regent" zal trouwens spoedig
verdwijnen — er is meer. Naast en enigszins boven den regent
1β
verschijnen thans de scholarchen ) , die niet alleen als curatoren
de Latijnse school zullen inspecteren, maar tevens althans aanvan
kelijk de andere scholen der stad. De regent' zal jaarlijks 500 gl.
ontvangen, waarvoor hij echter een prorector of conrector moet
aanstellen en onderhouden. De regent examineert alle scholen der
stad samen met de scholarchen, eens in de maand; deze heren
hebben thans de plaats ingenomen, die vroeger aan het kapittel en
den schoolrector toekwam. De regent kreeg eveneens opdracht, om
met advies van scholarchen de leges scolasticae voor de stad op te
stellen.
De · regent der stadsschool had een veelbewogen leven achter
?.ich 1 β ) . Te Brussel in 1545 uit geringe ouders geboren, als Henrick
Bucherine, studeerde hij te Leuven in de artes **} en in de theologie;
derhalve liet hij zich later, naar protestants gebruik, betitelen als
„licentiaet der heyliger Schrifture", hoewel hij niet aan een pro" ) GÄ 10, bl. 235b—236a.
18
) Misschien waren er te Breda reeds vóór 1601 scholarchen aangesteld;
het blijkt echter niet uit de archieven.
" ) Vgl. PAQUOT, I, blz. 410—6; BWPG, I, blz. 549—53; NNBW, Π, col. 236—7
(J. W. PONT) . In zijn verslag over de toestand van het bisdom Antwerpen schreef
bisschop Willem van Bergen, in 1607, over Boxhom deze harde woorden:
„Breda oppidum occupatum ab haereticis, in quo quidam perniciosus apostata,
licentiatus theologiae, quondam decanus christianitatis sub archiepiscopatu
Mechliniensi, qui iUecebris camis a quadam concubina illectus primo ad luteranismum, nunc ad calvinianismum defecit; qui scriptis et verbis multos haeresi
infecit"; AHEB, 9 (1872), blz. 471. Te Breda was Boxhom regent van het wees
huis, van de stichting in 1606 tot 1615. Hij hield ook kostjongens in het schoolhuis. Reeds 30 October 1602 was Jacob van Lanschot bij hem in de kost ge
komen, voor 100 Rijnsgulden per jaar; Tax., 8 (1901), blz. 229—30.
20
) Als student van het college „Het Vereken", promoveerde hij tot magister
artium in 1568; AHEB, 5 (1868), blz. 402.
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testantse universiteit had gestudeerd en een Leuvense sacrae iheologiae licentiatus was. Hij werd deken te Tienen in Zuid-Brabant,
ging over naar de nieuwe leer, werd in 1587 Luthers predikant te
Wermelskirchen (Rijnland) en in 1592 te Woerden; in 1601 gereformeerd predikant te Breda, waar hy bleef tot 1625, toen de stad
weer aan de Spaansen kwam; trok vervolgens naar Leiden, stierf
er in 1631.
Als eerste ons bekende Bredase scholarchen, „tot d'opzicht der
Latijnscher ende andere deser stadt schooien gecommitteert ende
geauthoriseert", werden 11 Juli 1601 benoemd: de schepen Mr.
Joachim Gillis en Hendrick van der Hagen 2 1 ).
Na een algehele vernieuwing — school en schoolhuis hadden ook
een flinke beurt gekregen — kende de Latijnse school weer een tijd
van bloei en voorspoed. Op verzoek van Ds. Boxhomick — zo staat
zijn naam thans geschreven — werd een derde meester bij provisie
voor de tijd van drie maanden aangenomen, n.l. Laurentius PAULI,
uit Borgloon (Limburg), op 11 December 1602 a 2 ), en daarna vast
aangesteld à 150 gl. per jaar з а ) . Deze jonge meester was een arme
drommel; hy bedelde geld Ьц de stadsregering, om boeken voor
zijn studie te kunnen kopen " ) ; zelfs drie jaar na zijn vertrek uit
de stad, wordt hem nog een som van 36 gl. geschonken voor zijn
studie 2 S ) .
Reeds 22 April 1604 werd deze meester vervangen door Amoldus
PAGIUS, tegen dezelfde voorwaarde м ) . Pagius kwam uit Holland 2 T ) .
Het was een man die er eigenaardige gewoonten op na hield: 6 April
1605 betaalde de buitenburgemeester hem een voorschot van zes gl.
uit de stadskas, maar de jonge praeceptor verdween uit de stad
zonder nog te onderwyzen 2 e ) . Toch had Pagius wel eens enige
vreugde bezorgd aan de heren magistraten, n.l. door „zekere
Latijnsche oratie, Ьц hem ter eeren deser magistraet gemaeckt,
")
22
)
28
)
Pauli
«)
«)
2
»)
*')
2e
)
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GA 10, bl. 220a.
GA 10, Ы. 242b.
GA t.a.p., in margine; vgl. 1581, bl. 103a. Het laatste tractement werd aan
op 14 December 1603 uitbetaald.
GA 1581, bl. 202b (22 September 1603).
1585, bl. 198a (5 April 1607).
GA 1582, bl. 113a.
GA 1582, Ы. 193b.
GA 1583, bl. 109b.

ende aen dezelve overgelevert", waarvoor hy dan ook 30 gl.
ereloon ontvangen had 20) ; een ander keer was het door het copiëren
van het Latijnse testament van wijlen deken Dublioul, en dat
leverde hem toen ook nog 3 gl. op s o ) ; voor een Latijns gedicht
ontving hij 8 gl. 5 st. 8 1 ).
Het was niet altijd zonneschijn, zelfs niet ten tijde van Ds. Boxhom, aan de grote school. 7 Juli 1604 meenden de magistraten
een commissie te moeten benoemen tot reformatie van de disordre
in de scholen 8 2 ) , bestaande uit den schout, twee schepenen, een
predikant en den rector der Latijnse school. Men bepaalde o.a., dat
alle schoolboeken door de scholarchen zouden worden goedgekeurd;
dat in alle scholen de christelijke katechismus zou geleerd worden
„als 't de ouders begeeren" a s ) ; dat de Franse meester alleen
jongens in zijn school mocht aanvaarden en de meisjes bij een
„schoolvrouw" ter school moesten gaan; dat de leerlingen der
Latijnse school met hun meester in de preek en de katechisatie op
zondag zouden aanwezig zijn; dat alle meesters de eed van
trouw moesten afleggen; dat zij behoorden te waken over het
gedrag hunner leerlingen op straat; dat viermaal 'sjaars alle
scholen moesten geïnspecteerd worden. Met deze bepalingen, althans
indien zij werden nagekomen, kon men rustig aan het werk om de
kinderen in christelijke geest op te voeden.
Na Pagius kwam er een nieuwe meester: Henricus BRAMIUS, die
voorlopig voor een half jaar werd aanvaard, maar het niet langer
dan drie maanden en twee weken uithield, hoewel hij in die korte
tijd nog meer dan een gratificatie van de heren wist te verkrijgen,
o.m. voor een Latijns vers op het verslaan der Spaanse vloot 3 4 ) .
) GA 1581, Ы. 194b—195a.
) GA 1581, Ы. 197b.
al
) GA 1581, Ы. 181a.
s2
) GA 353, e.
S9
) Men bedoelde de Heidelbergse katechismus, die sedert 1574 in Nederland
was ingevoerd en door de Dordrechtse synode van 1618—9 voor alle scholen
verplichtend was gesteld; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, I, blz. 19.
De Nederlandse vertaling van Datheen werd op de lagere scholen gebruikt, de
Latijnse tekst op de Latijnse scholen. De bijvoeging door de Bredase magistraat
van de woorden „als 't de ouders begeeren" wijst er op, dat er nog katholieke
jongens op de Latijnse school waren en dat men blijkbaar niet wilde horen van
gewetensdwang.
20
so

M
sl

)
)

GA 1583, 109b—110a, 183a, 186b.
GA 1583, 109b—110a, 183a, 186b. Daar het gedicht niet is bewaard, is het
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De toenmalige vroedschap schjjnt toch zeer veel waarde te hebben
gehecht aan „letterlievend" werk. Zo ontvingen, 20 Juni 1607, twee
arme studenten 2 gl. 2 st. uit de stadskas, omdat zij een carmen
S6
аап de heren hadden geschonken ) .
Zoals menige andere stad, liet ook Breda nu en dan een student
op stadskosten studeren aan de Leidse universiteit. In 1605 werd
een subsidie verleend aan Laurentius van den Berge, om diens
8e
studie gedeeltelyk te bekostigen
) . Het lijkt ons zeer waar
schijnlijk, dat de geldelijke steun, die aan oud-praeceptor Pauli, aan
Van den Berge en aan andere studenten uit latere tijd van stadswege
werd verleend, bestemd was voor de theologische studie aan de
universiteit; aan goede en gestudeerde predikanten had men een
nijpend gebrek, en dus moesten ook de steden de helpende hand
bieden S 7 ) . Misschien heeft de stedelijke regering van Breda ingezien
van welke culturele betekenis de predikanten waren voor de stad
en voor de republiek, niet alleen omdat zij dikwijls in het onderwijs
werkzaam waren, maar ook hun opvoedende waarde ten overstaan
van het volk. groot was 3 e ) .
Was by de Bredase ondermeesters schraalhans kok, de rector van
de Latijnse school maakte het goed met zijn dubbel tractement, als
predikant en a b schoolrector; hij kon aan de stad 1300 Car. gl.
lenen of geld voor reparatie-werk voorschieten 8 e ) . Doch hy diende
zijn zes jaar niet uit. Na vijf jaar en zes weken nam hij afscheid
van de school, op 16 Juli 1607 * 0 ) en bleef in de stad als predikant.
Onder het rectoraat van Boxhom was er een begin gemaakt met
het prijzensysteem; de stad kocht derhalve enige boeken als pry s
niet mogelijk na te gaan, welk wapenfeit van prins Maurits door den Bredasen
meester werd bezongen; misschien de slag Ьц Nieuwpoort op 2 Juli 1600 of de
verovering van Sluis in 1604 op Spinola.
35
) GA 1585, Ы. 198b.
3e
) GA 1583, Ы. 186a.
37
) In 1618 zou de classis Zierikzee een adres aan de synode van Dordrecht
zenden, om betere opleiding voor de predikanten te bepleiten en te vragen,
dat iedere stad op gemene kosten een jongeling in de theologie zou laten stu
deren. Vgl. SEPP, a.w., Π, biz. 18.
38
) Te Dordrecht had de stedelijke regering in 1601 besloten twee alumni
van de stad aan het Staten-college te Leiden te laten studeren; van 1604 af
waren het er vier, en zo bleef het tot in 1666, toen alle beurzen werden gemortificeerd. Vgl. SCHOTEL, De illustre School te DoTdrecht, blz. 56—58.
3!>
) GA 1583, bl. 191b (17 December 1605); 1585, Ы. 206a (11 November 1607).
*0) GA 1585, bl. 116b—117a.
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voor de overgaande jongens voor een bedrag van 5 gl.'* 1 ). De
jezuïeten, die overal elders ook prijzen gaven, zetten dit voort,
en na hen zou men in de gereformeerde Latijnse school ook
weer blijven doorgaan, zodat het toekennen van pryzen een vast
gebruik werd te Breda. Meestal bestonden toenmaals die prijzen uit
schoolboeken of uit boekjes die ter aanvullende lectuur der klassieken konden worden gebruikt. Nog een innovatie, die haar intrede
deed in de school, was de aanstelling vanwege de stad van een
schryfmeester. De eerste schrijfmeester was Jan Robijn, houder
van een der bijscholen " ) .
Bij het aftreden van Boxhom volgde hem op als rector van de
school een zekere Abraham RECKIUS (De Reek), die op 16 Juli 1607
voor een tijd van vijf jaar werd aangesteld, à 500 gl. 's jaars * 8 ).
Over dezen rector verneemt men uit de stadsresolutiën hoegenaamd
niets gedurende de eerste jaren van zijn rectoraat. Na het eerste
lustrum werd hij gecontinueerd **). In 1614 laat hy van zich
horen, als hij 19 Mei een request zendt aan de stedelijke regering:
hy kan niet ingaan op het verzoek van de scholarchen om door te
gaan in de dienst der school, tenzij men hem wil ontheffen van de
verplichting, om een ondermeester te onderhouden " ) . In een P. S.
verwyst hij de heren naar het voorbeeld van Bergen-op-Zoom, waar
de rector toch ook 500 gl. geniet, en bovendien de conrector door
de stad wordt betaald. Geen woord is er in het resolutieboek in
verband met dit verzoek van den rector; ' slechts leest men in de
stadsrekening, dat Reckius een voorschot had gedaan van 15 gl.
11 st. voor boeken, die als prijzen werden gegeven " ) .
Men kan best begrijpen, dat de regeerders van Breda niet erg
waren ingenomen met dezen rector: het getal leerlingen der Latijnse
school was in 1616 tot slechts 27 teruggelopen. Toch kan billijkerwijze
de schuld hiervan niet in haar geheel geschoven worden op rector
« ) GA 1581, Ы. 193a.
) GA 1585, Ы. 117a: „Jan Robijn aengenomen zijnde, om de kynderen van
deser stadts schole te leeren cijferen, Franchoys ende Duyts, ende de Latijnsche
kynderen te leeren schrijven", voor de tijd van een jaar, van 23 October 1606 af,
tegen een vergoeding van 50 gl. Vier jaar later wordt Robijn als Franse meester
vermeld; GA 1589, bl. 121b.
4S
) Vgl. GA 1585, bl. 117a; de officiële akte is verloren gegaan, omdat er
50 bl. in het register ontbreken.
") GA 1589, bl. 121b.
" ) GA 353, i.
") GA 1592, Ы. 210a.
42
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Reckius; want in 1599 waren er al minder dan 50 leerlingen. Na
1590 was de stedelijke regering zo goed als geheel in gereformeerde
handen gekomen en ook de school werd door de scholarchen in
gereformeerde geest gehouden, met het noodzakelijke gevolg, dat
de katholieke ouders meestal hun kinderen elders ter schole zonden.
Dit geldt zowel voor de lagere school, als voor de grote school,
hoewel in werkelijkheid nog katholieke jongens de Latijnse school
bezochten.
In dit jaar 1616 was men nog midden in de tijd van het Twaalf
jarige Bestand, een periode waarin begrijpelijker wijze een schip
perende politiek werd gevoerd, om van de ene kant de katholieken
in het openbaar niet te verontrusten en van de andere kant het
protestantisme zoveel mogelijk terrein te doen winnen. Er waren te
Breda nog vele en goede katholieken en, zoals Jan van Malderen
(Malderus), bisschop van Antwerpen, in 1615 schreef aan paus
Paulus V, de vooraanstaande burgers waren trouw gebleven aan
het katholieke geloof * 7 ) . Al hadden de katholieken geen invloed
meer in de stedelijke regeering, met het feit van hun volhardende
geloofstrouw moest rekening worden gehouden. Trouwens de
prinsen van Oranje konden hun houding ten opzichte van de
katholieken goed aanpassen aan de omstandigheden en de eisen van
hun politiek. Doch als de politiek aan sommige prinsen, zoals aan
Frederik Hendrik, een meer gematigde houding scheen voor te
schrijven, kwamen telkens de predikanten aandringen op strengere
naleving en op verscherping van de anti-Roomse plakkaten en dit
geldt niet minder voor Breda, waar de heer en baron dikwijls zijn
eigen politieke zienswijze persoonlyk trachtte door te voeren 4 e ) .
Dit betekent niet, dat de katholieken het zeer goed hadden, maar
dat er veel door de vingers werd gezien; zoals verder zal blijken,
konden zelfs Bredase jongens aan buitenlandse katholieke scholen
en universiteiten gaan studeren.
17
) „Constantes et vade firmi remanent omnes honestiores cives in fide
catholica"; AHEB, 1 (1864), blz. 121.
48
) Vgl. W. Р. C. KNUTTEL, De toestand der Nelerlandsche
katholieken ten
tijde dei· Republiek, I, 's-Gravenhage 1892. Voor West-Brabant in het bizonder,
zie A. HALLEMA, Het Huis van Oranje en het Protestantisme in Westelijk NoordBrabant omstreeks het midden der Пае eeuw, in NAK, 31 (1939), blz. 142—85,
223—34; G. C. A. JUTEN, Het Protestantisme in Westelijk Noord-Brabant
tydens
het Twaalfjarig Bestand, in Tax., 22 (1915), blz. 87—101, bedoeld als aanvulling
op het artikel van W. MEINDEHSMA, Over het Protestantisme in Westelijk NoordBrabant, in NAK, 8 (1911), blz. 297—321.
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Reckius moest de naamlijst der leerlingen overleggen en deze lijst
is nog in het archief aanwezig. Het stuk, dat bij die leerlingenlyst
is gevoegd, geeft een duidelijk beeld van het onderwijs, zoals het in
9
1616 werd gegeven aan de grote school * ), Tot inleiding en commen
taar van dit program mogen hier enkele beschouwingen volgen.
De Latijnse school was verdeeld in zes klassen; dit betekent
evenwel niet, dat er zes klaslokalen waren. Er waren maar twee
leslokalen of althans maar twee in gebruik in 1616: in het ene
doceerde de rector, in het andere de tweede meester of conrector.
Het woord „classe" heeft hier nog de betekenis van het zestiendeeeuwse woord locus, waarvan men dikwijls de vertaling „loock"
aantreft, plaats of afdeling in een klaslokaal; bijgevolg bevonden
zich in de grote school in ieder leslokaal drie afdelingen, die dan
„dassen" werden genoemd. Van onderricht gegeven door een der
oudste en beste leerlingen aan de jongetjes van de laagste afdeling,
zoals dit in verschillende scholen gebeurde, vinden \ ц hier geen
spoor. In dit stuk van 1616 hebben wij reeds de opklimmende lijn
der klasse-nummers, gaande van de eerste als laagste klasse naar
de zesde als hoogste. De middeleeuwse en ook nog de vyftiendeen zestiende-eeuwse parochie-, kapittel- of stadsscholen telden
echter alle op de tegengestelde manier, n.l. van de achtste tot de
derde klasse. De twee hoogste klassen werden meestal aan de
universiteit gegeven in de facultas artium. Later ontmoeten wij te
Breda opnieuw de dalende reeks: van zesde (laagste) tot eerste
(hoogste) klasse.
Het program van de laagste klasse bestond in het leren lezen van
het Latyn, in het memoriseren der declinaties en der eerste begin
selen van de grammatika. De tweede klasse leerde reeds Latijnse
spreuken als geheugenwerk, losse zinnetjes door den meester opge
geven, daarnaast de bekende ocio partes orationum, de theorie over
de acht rededelen, een erfstuk uit de middeleeuwen; verder het
werkwoord, waarbij veel aandacht werd geschonken aan de praeterita verborum, d.i. de voltooide tijden, de deelwoorden e.d. In de
derde klasse las men de Colloquia van Mathurin Cordier 5 0 ) , die het
«) GA 353 bb. Zie bylage ПІ.
60
) Van Mathurin Cordier (geboren in Normandie, 1479) verscheen de eerste
uitgave zijner samenspraken in 1564, onder de titel Colloquiorum scholasticorum
libri quattuor ad pueros in sermone latino pauìatim exercendos, waarbij de
auteur echter een alles behalve zuiver Latijn gebruikte; vgl. MASSEBIEAU, Les
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gereformeerde stempel op de school moesten drukken. De voormiddag werd gewyd aan repetitie en aanvulling van de regels der
spraakkunst; na de middag werd bovendien enige tijd besteed aan
het maken van thema's van het Nederlands in het Latijn. De
syntaxis werd op de vierde klasse behandeld; als auteurs las men de
Disticha Catonis, ons reeds bekend uit de vorige eeuw, en Terentius' comediae. Naast Nederlands-Latijnse oefeningen werden n u
ook vertalingen gemaakt van het Latijn in het Nederlands.
De vijfde klasse had als bizondere taak, de leerlingen in te wijden
in de prosodia, de regels der versmaat, waarbij dan Vergilius (vermoedelijk de Aeneis) werd gelezen en ook Latijnse verzen werden
gemaakt; als proza-lectuur gold Cicero's De officiis. Hoewel tot nog
toe geen Grieks op het program vermeld stond, was in de hoogste
klasse een u u r bestemd voor de „repetitie" van de Griekse spraakkunst. Het Grieks werd dus waarschijnlijk geheel verwaarloosd en
staat hier slechts pro forma op het program; wij vinden geen enkelen
Grieksen auteur aangegeven. De leerlingen van de hoogste klasse

colloques scolaires, biz. 205—43. Cordier was om godsdienstige redenen uit
Frankrijk weggevlucht en had zich te Genève gevestigd op verzoek van Jean
Calvin, die zijn leerling was geweest: Hierin schuilt dan ook de reden, waarom
men Cordier's Colloquia wel aantreft in de noordelijke Nederlanden, maar
niet in de zuidelijke of op katholieke scholen, waar zijn boekje de werkjes van
Barlandus, Vives e.a., alsook de latere, als dat van den jezuïet A. van Torre,
niet heeft kunnen verdringen; vgl. Б. DAXHELET, Adrien Barlandus, humaniste
belge, 1486—1538. Sa vie. Son oeuvre. Sa personnalité (Humanística Lovaniensda,
6), Leuven 1938, blz. 179—90. Het schoolboekje van Cordier werd herhaaldelijk
uitgegeven in Noord-Nederland; ook samen met een keuze uit de Colloquia
van den eveneens uit vele katholieke scholen gebannen Erasmus. In de
bibliotheek van het Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch is een
Leeuwarder uitgave van 1643 aanwezig: MATVHINI CORDEMÏ Colloquia scholaftica: Cormnodiori nunc ordine quinqué libris composita, & quibusdam
Mis, quae praefatio ad Lectorem docebit, exomata: Opera ac studio RHAMBEHTI
HoRAEi, lam vero à plurimis mendis post varias editiones repurgata,
Leovardiae, Apvd Gysberti Sybonis Anno 1643; kl. 8°, 6 + 154 blz. Deze uitgave
is reeds geheel aangepast aan Nederlandse toestanden, tot zelfs de namen van
de „Colloquiorum personae" zijn veranderd; naast de Franse woorden en wendingen, die in de eerste samenspraken voorkomen, staat ook een Nederlandse
vertaling; vele langere woorden zijn voorzien van een accent; ieder „colloquium"
wordt door een „argumentum" (inhoud) ingeleid. In het jaar 1762 zijn deze
Colloquia van het program der Latijnse school van Breda verdwenen. Dit
gebeurde ook op vele plaatsen in de loop der 18de eeuw; b.v. te Rotterdam in
1788, op last van rector Nodell; vgl. KAN, Geschiedenis van het Erasmiaansch
Gymnasium, blz. 86.
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hebben vóór de middag een les in de logika, waarbij zij het handboekje van Molinaeus gebruiken 5 1 ), na de middag lezen zij samen
met de vijfde klasse De officiis van Cicero ofwel Horatius; zij moeten ook stellen en dichten in het Latijn.
's Woensdags is er predicatie voor alle klassen, waarna een schriftelijke compositie wordt gemaakt. Op Zaterdag voormiddag moeten
de leerlingen zinnetjes uit Terentius opzeggen; dan wordt hun ook
de Heidelbergse katechismus onderwezen; 's namiddags is er disputatio, welke natuurlijk in het Latijn wordt gehouden 5 2 ).
Twee dagen na het afkondigen van het nieuwe schoolprogram,
n.l. op 8 October 1616, kwam rector De Reek zich aanmelden bij de
stadsregering met de boodschap, dat de heren maar een anderen
rector moesten zoeken, als zij hem geen hoger loon wilden betalen
en niet konden dulden, dat hij soms de stad verliet om zijn zaken te
behartigen 6 8 ). Inderdaad werd 24 October de schout, Jhr. Geeraert
de Pelgrim (alias Pelgrom), namens de stad afgevaardigd, om te
gaan onderhandelen met Mr. Sebastiaen de Nivelle, conrector van
de Latijnse school te 's-Gravenhage " ) . Ofschoon het niet uitdrukkelijk wordt gezegd, hebben wij hier te doen met Sebastiaen Willemsen van Nivelle, die reeds eerder te Breda rector was (1591—8).
Rector Reckius vertrok uit Breda de 16de Januari 1617, en Ds.
Christiaen LOSEKAET hield dan maar zolang de school open, tot de
nieuwe rector zou arriveren б б ) . Later ondertekende hij als Chr.
Losecatus uit naam van de kerkraad van Breda, de „Wetten
dienende tot bevorderinghe van de scholastieke Catechisatie" " ) .
Er worden in die dagen als schoolmeesters aan de grote school

sl

) Kerre Dumoulin, alias Petrus Molinaeus (1568—1658), was van 1592 tot
1598 buitengewoon hoogleraar in de logika te Leiden; tijdens zijn professoraat
, gaf hij een in Aristoteliaanse geest geschreven handboekje uit, Elementa Logices,
dat sedert 1596 dertien uitgaven kende en ook in het Nederlands, Frans en
Engels werd vertaald. GLASTOS, Π, biz. 537—9; G. СОНЕК, Ecrivains français en
Hollande dans la première moitié du Х П, siècle, Parijs 1920, blz. 176—9.
i2
) In GA 353, p, bevindt zich een concept van een ordonnantie voor de
Latijnse school; het stuk is echter niet gedateerd, maar het is van de hand van
griffier Gerard Havermans en is derhalve van vóór 1625.
»*) GA 353, i.
" ) GA 12, Ы. HOab.
« ) GA 1595, Ы. 211a; bij ontving 20 gL
B0
) GA 353bis, ρ (niet gedateerd; vermoedelijk omstreeks 1645>.
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genoemd: J a n PICKAERTS, in 1616 en 1617 " ) , en Natalis Carolus
NIVELTOS 5 · ) .

De nieuw-benoemde rector Sebastiaen VAN NIVELLE trad 1 Mei
1617 in functie, doch eerst 29 Januari 1618 werd de akte zijner
aanstelling opgemaakt 5 e ) . De rector ontving jaarlijks 600 gl. plus
een tabbaardlaken of een honorarium van 3 pond Vlaams; het
schoolgeld zou 24 st. bedragen; de stad huurde voor hem een hof
gelegen aan de noordzijde van de Latijnse school e 0 ); hij was vrijgesteld van „stadtsaccijns, van tochten, wachten, logeren van soldaten
ende serviciegelt"; een ondermeester zal indien nodig door de stad
worden aangesteld en bezoldigd; er zal geen particuliere Latijnse
school mogen bestaan; bijscholen mogen enkel met goedvinden en
onder toezicht van rector en scholarchen worden geopend. Het was
nu weer juist zo gegaan als vroeger; wat aan Reckius was geweigerd, werd dubbeldik aan zijn opvolger geschonken.
De beloofde ondermeester werd 25 April 1618 aangesteld. Het was
Anthonis SAIJON, die van 1 Mei af voor de tyd van drie jaar werd
benoemd op een wedde van 300 gl. per jaar " 1 ).
Tot dan toe hadden de magistraten van Breda zich nog niet erg
druk gemaakt om de plakkaten, die door de Staten-Generaal op het
stuk van onderwijs en scholen waren uitgevaardigd. Het had daarom
wel zyn nut, dat men uit Den Haag vanwege Hoog Mögenden àan
de stedelijke regering van Breda in 1619 liet weten, dat alle meesters van publieke scholen de eed moesten ondertekenen, overeenkomstig de synode van Dordrecht (1618—9), en dat men geen
onstichtelijke boeken of ook boeken die in stryd waren met de leer
der Gereformeerde Kerk mocht gebruiken *2).
Ondermeester Saijon bleef niet lang aan de school: hij stierf einde
β7

) Op 9 April 1616 kreeg hij de toelating om „tot wederseggens toe" Latijnse
school te mogen houden en de beginselen van het Latijn te leren; jaarlijks
ontving hij een of andere subsidie van stadswege: GA 128, bl. 4a; 1594, bl. 188b;
1595, bl. 212a, 222a.
5e
) Aldus Corstens; wij konden geen bewijsplaats in GA vinden.
5β
) GA 12, bl. 136ab. Op 9 Februari ontving de rector 50 gl. voor verhuis
kosten; GA 1595, bl. 228b-229a.
eo
) Deze tuin werd aanvankelijk voor een jaar gehuurd: GA 1597, Ы. 198b;
daarna werd hij door de stad gekocht: GA 1598, bl. 194b.
e1) GA 12, Ы. 140a; 1596, bl. 131b, 210a.
•я) Vgl. het „Extract uut het Resolutieboeck van Haere Eed. Mogh. nopende
de schoolorde van dato den Х Ш Decembris 1619", in GA 353, dd.
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1619 of begin 1620 e a ) . De heer Assuerus RECKIUS — een verwant
van den vroegeren rector Abraham Reckius? — trad 1 April 1620 in
dienst; doch een overeenkomst met de stad werd eerst op 22 October gesloten; ztfn tractement bedroeg eveneens 300 gl. ·*).
Onder rector De Nivelle ging men ook door met het geven van
prijzen aan de vlytige leerlingen. Zo werd 13 Maart 1623 van stadswege aan den rector 15 gl. 11 st. betaald voor het kopen van Latijnse
boeken als prijzen e s ) . Hieruit blijkt weer, zoals wij vroeger gezegd
hebben, dat men schoolboeken of uitgaven van klassieke auteurs
aan de leerlingen gai.
De schoolmeesters van Breda, die zich tot een „confrérie" hadden
verenigd, troffen onderling een accoord, op 5 Mei 1623, aangaande
het schoolgeld β β ) . Men zou een leerling, die bij een meester ter
school was geweest, niet aanvaarden in zijn school tenzij op schrif
telijk bewijs, dat de jongen bij zijn vorigen meester het gehele school
geld had voldaan e 7 ) . Lang zou deze regeling niet in voege blijven,
want een gehele ommekeer stond nogmaals voor de deur. Op 31
Januari 1625 werd aan den rector der Latijnse school voor het laatst
zijn tractement uitbetaald β β ) . Ook de predikanten der stad en de
rector der Latijnse school, aan wie de stadsregering in Mei 1624 de
·») G A 1597, Ы. 127b.
e*) G A 12, Ы. 186a; vgl. 1598, Ы. 133b.
·0) G A 1600, Ы. 225b.
ββ
) Ook de vijftien schoolmeesters van Rotterdam vormden omstreeks
dezelfde tijd een gild, waarvan het reglement voor een notaris werd vastgelegd,
12 Juli 1630; het behelst ongeveer hetzelfde als het Bredase, geeft echter meer
bizonderheden over de inrichting van het gild en over het door de leerlingen
te betalen schoolgeld. Het document werd gepubliceerd in het RottcrdamscH
Jaarboekje, 6 (1899), blz. 203—5, onder de foutieve titel Een
schoolreglement

van

1632. De bewering van

D. WOUTERS en W. J. VISSES, Geschiedenis van

de

opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland, Groningen 1926, blz. 61, noot:
„In ons land zijn slechts drie gilden bekend: een te Middelburg, een te Haarlem
« n een te Leiden", blijkt derhalve onjuist te zijn. De oudst bekende vereniging
van die aard is het St. Ambrosiusgilde van Antwerpen (15de eeuw).
eT
) GA 353, ее. Vgl. de requesten der schoolmeesters uit het jaar 1623, in
G A 353bis, a en b.
e8
) GA 1602, Ы. 121b. Het bedrag voor het jaar 1623—4, dat niet was uit
betaald, werd pas in 1638 geamortiseerd; GA 1601, bl. 62b. Nadat Reckius in
1625, samen met de andere gereformeerden, de stad Breda had verlaten, ont
moeten wij hem als praeceptor te Middelburg, tot aan zijn dood in 1647. Vgl.
VOEOLER, Geschietenis υαη het Middelburgsch Gymnasium, in
Archief....
Zeeland, 7 (1892—4), blz. 388, 398.
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ββ

inspectie van alle jongens- en meisjesscholen had opgedragen ) ,
hebben die taak niet dikwijls kunnen vervullen; zij zouden toch
al heel gauw genoodzaakt worden de stad te verlaten. Intussen zon
den de katholieken van Breda hun kinderen naar de school te
70
Princenhage, waar godsdienstvryheid was ) .
Zoals de verrassing van 4 Maart 1590 een verandering ten gevolge
had niet alleen voor de stad, maar ook voor het onderwijs, zo ging
het ook thans, nu op 5 Juni 1624 Breda voor de Staatsen verloren
ging en dank zy de wapens van Spinola aan de Spaansen ver
viel " ) .
2.

Jezuieten-College.

De reeds in 1581 gevormde wens van Parma zou dan eindelyk
werkelijkheid worden: de jezuïeten kwamen naar Breda en openden
daar een college, één maand na de inneming van de stad 7 2 ).
De paters jezuïeten verzochten bij request de magistraten om
„de régence van de publicque schole deser stadt" op het tractement
van rector en conrector, n.l. in het geheel 960 gl. De heren der
regering beloofden hun het schoolhuis en de aangrenzende tuin;
zy zouden echter het eerste jaar slechts 600 gl. kunnen uitbetalen,
het tweede jaar 800 gl., maar dan verder telkens 1000 gl. per jaar.
Dit werd op 5 Juli 1625 besloten 7 3 ).
Het was blijkbaar niet gemakkelijk geweest om de heren hiertoe
te bewegen; de paters hadden met klem moeten aandringen, en
slechts nadat de Infante Isabella het verzoek persoonlijk had gesteund, werd op 20 Juni in een stichting van de jezuïeten toegestemd,
„om den godsdienst te voorderen, haere hoocheyt te believen ende
ββ

) GA 353, u.
) Vgl. het verslag over het bisdom Antwerpen, door bisschop Miraeus (Jean
Le Mire), 1623; В. DE MEESTER, Correspondance du Nonce
Giovanni-Francesco
Guidi di Bagno (1621—1627) (Analecta Vaticano-Bélgica, 2me série, VI), Π,
Brussel 1938, biz. 875—€.
70
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)

72

)

Vgl. W. J. F. JUTEN, Beleg van Breda, 1625, in Tax., 6 (1899), blz. 214—21.

Vgl. W. J. F. JUTEN, Het Jezuïetencollege
te Breda, in Tax., 4 (1897),
blz. 148—55; L. VAN MIERT, De Jezuïeten te Breda υοη 1625 tot 1637, in Tax.,
22 (1915), blz. 131—40; J. CORSTDIS, Mans Kloosteren binnen Breda, in Tax.,
32 (1925), blz. 187—209; KRÜGER, Ш, blz. 269; VAN HOECK, Schets υαη de ge
schiedenis der Jezuïeten in Nederland, blz. 227—31.
73
) GA 13, Ы. 6 ab, gepubliceerd door JUTEN, in Tax., 4 (1897), blz. 149—50.
Vgl. ARA Brussel, Archief der jezuïeten, VL-Belg. prov., nr. 644.
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'om andere seer goede consideratien" " ) . De Infante, die de aanzienlijke som van 5000 gl. ter beschikking van de paters stelde, nadat
dezen een request om finantiële steun hadden ingediend, had nog
op 25 Juni, te Breda verblijvend, uitdrukkelijk aan de magistraten
geschreven, dat men de paters in alles moest ter wille zijn: „mandons
et commandons
de leur (aan de jezuïeten) donner à toutes
occasions toute l'ayde, adresse et assistence requise"; de taak van de
paters had zij omschreven als „prédications, administrations des
saincts sacraments et bonne instruction de la jeunesse, tant en la
doctrine crestienne que es bonnes moeurs et lettres" 7 S ). Werkelijk
zou het klooster der jezuïeten te Breda niet alleen bestaan uit leraren voor de Latijnse school; er waren ook biechtvaders, katechisten
en predikanten aanwezig, zelfs een Franse predikant 7 6 ).
Op verzoek van de paters hebben de magistraten 6 September 1625
een officiële akte van aanstelling opgemaakt " ) , waardoor de resolutie van 5 Juli werd bekrachtigd.
De school der jezuïeten begon 17 November met twee klassen;
een derde klasse werd er het volgende jaar aan toegevoegd. Een jaar
na hun aankomst konden de paters twee huizen kopen, gelegen in de
Veterstraat, thans St. Jansstraat, nr. 16—18 7 8 ). Regelmatig komen
in de stadsrekeningen de posten voor wegens het aankopen van
pryzen voor de leerlingen van het college ' e ) . Van de prijsuitdeling
74
) GA 13, Ы. 1 b, gepubliceerd t.o.p., blz. 149. Vgl. nog GA 1603, Ы. 117 a:
„De regent oft rectoorschap van de Latijnsche schole alhier is naer heftich
aenhouden, solicitatie ende recommandatien van groóte ende andere personagien gegundt oft geaccordeert aen E: PP: van de Societeyt Jhesu".

™) GA 13, Ы. 5b. Vgl. CORSTENS, in Toi., 32 (1925), blz. 189. Het „origineel
octroy" berust in het ARA Brussel, Archief der jezuïeten, VL-Belg. prov, nr.
643. In October 1628 kregen de Bredase paters nog een geschenk van 3000 gl.
vanwege Isabella; t.a.p., nr. 645.
7e
) De lijst der inwoners van het jezuietehklooster, van 1625 tot 1637, werd
uitgegeven door L. VAN MIERT, in Tax., 22 (1915), blz. 133—40. Op deze naamlijsten komt niet voor: Pater Marten Adriaenssen, die het laatste derde der
600 gl. trartement voor het eerste schooljaar ontving; GA 1603, bl. 117a. Het
Liber votorum met de eigenhandig geschreven tekst der geloften van de paters
en broeders, die te Breda hun professie deden is nog aanwezig in ARA Brussel,
m·. 1440.
77
) GA 13, bl. 16ab. Zie Bijlage IX.
7β
) Schepenakte van 21 Augustus 1626, uitgegeven door JUTEN, in Tor,
4 (1897), blz. 152-3.
79
) GA 1604, bl. 158a, en volgende registers tot 1613, bl. 130b. Het bedrag
stijgt van 30 tot 40 gl.
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werd een bizondere plechtigheid gemaakt, waarby een , jepresentatie oft actie" werd vertoond; dit geschiedde „wanneer te Bamisse
de scholen verandert worden" e<>).
Aan het hoofd van het jezuïetenklooster stond aanvankelijk een
superior; doch van 1631-2 af een rector, wat moet betekenen, dat
men toen het huis en het college als voldoende gefundeerd beschouwde. Deze overste, of rector van het klooster, was echter niet
het hoofd van het college; dat was de prefect.
Achtereenvolgens waren prefect van het Bredase college de
paters Frans BOSHUYSEN, van Someren (in 1625-7), Reynerus НоитMANS, van Lummen (in 1627), Petrus CAHTHY (in 1628), Gabriel DE
WITTE, van Brussel (1629-31), Claudius MONET, van Brussel (1631-2),
nogmaals Carthy (1632-4), J a n HUYSMANS, van Brussel (1634), Egidius JANSSENIUS, van Middelburg (1636-7). Het herhaaldelijk over
gaan van de leiding van het college in andere handen kan slechts
nadelig geweest zijn voor de goede gang van het onderwijs.
Even erg, misschien erger nog, was het met de leraren β 1 ) . In de
twee hoogste klassen (rhetorika en poësis) treffen wy aan: pater
Nicolaus VILLEHS, uit Mons in Henegouwen (1628-9, het eerste jaar,
waarin een volledig stel klassen voorkomt), magister Carolus VAN
LILLE, uit leper (1629-31), mag. Antoon VAN HEZE, uit Kamerijk
(1631), mag. Georgius PIEL, uit leper (1632), mag. Melchior HULSHOUT, uit Breda (1633), mag. Ambrosius VAN RHEEN, uit Leeuwarden
(1634-7). Het veranderen van leraren aan eenzelfde klasse ligt vooral
hieraan, dat men dikwijls een gehele cyclus liet doormaken aan denzelfden leraar, die als jong leraar begon in de „figuren", d.i. de twee
laagste klassen, dan overging naar de middelklassen (grammatika en
syntaxis), om ten slotte in de hoogste klassen te belanden. Niet minder dan 28 leraren zijn er bekend voor een tijdsspanne van 12 jaar;
de gegevens over 1635 ontbreken echter e 2 ).
80
êl

)

GA 1608, Ы. 161a.

) Het leraren-corps bij de jezuïeten bestond uit paters en „magisters", d.i.
leraars, die geen priesters waren. De gedurige verandering van personeel in
de jezuietencollege's was voor Paulsen het grootste bezwaar tegen hun systeem,
waar hij overigens zo sympathiek tegenover staat, zoals blijkt uit zijn woorden:
„Die Jesuiten waren damals gewisz die gelehrtesten und eifrigsten Lehrer, die
in den katholischen Ländern zu haben waren"; PAULSEN, I, blz. 433.
e3
) Zie bijlage XV. Tijdens de weinige jaren van het bestaan van het Bredase
college zijn aldaar overleden de paters P. Spruyt (26 October 1630), L. Robillard, overste der residentie (1 Augustus 1630), S. H. Schyff, of Scheyfve, (16
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Altijd waren, naast den prefect, minstens drie leerkrachten aan
de school werkzaam. In het jaar 1628, toen vermoedelijk de school
definitief werd georganiseerd, treedt ook voor het eerst een speciale
Griekse leraar op, n.l. Jacobus DE SÜCCA, uit Brussel, die reeds twee
jaren aan het college had gedoceerd.
Het jezuieten-college betekende voor de stad Breda een vooruitgang op hetgeen men tot dan toe gekend had op het gebied van
opvoeding en onderwys. Was in 1616 het aantal leerlingen tot 27
gedaald, de laatste jaren was het in stijgende lijn gegaan, en de
jezuïeten konden het tot een zeventigtal opvoeren; maar veel hoger
is de bevolking van het college niet gestegen in de loop van zijn
twaalfjarig bestaan. Het is dan ook niet mogelijk het Bredase college
te vergelijken met die grote en beroemde jezuïetencolleges, die reeds
in de 16de eeuw enige honderden of duizend en meer leerlingen
telden. Voor het betrekkelijk kleine getal leerlingen, waren er te
Breda voldoende leerkrachten aanwezig onder de paters, die zich
zoTyel voor de morele en godsdienstige opvoeding als voor de geestesontwikkeling van de jongens inspanden, „tot meerdere eer van God",
volgens hun devies. Generaal Claudius Aquaviva (f 1615) had, na
verschillende proefnemingen, in 1599, aan de leden van zijn orde
de Ratio studiorum voorgeschreven, die richtlijnen bevatte voor het
eigen opvoedings- en onderwijssysteem der jezuïeten, en die gebruikt
zou worden tot aan de opheffing der sociëteit in 1773. Het doel, dat
de iïatio nastreeft, is den jongen mens te vormen tot de ware welsprekendheid (informare ad veram eloquentiam), deze welsprekendheid opgevat als het symbool van den harmonisch ontwikkelden
mens. De daartoe gebruikte middelen waren vooral, wat wij zouden
willen noemen de actieve methode: de leerlingen zelf doen werken,
en daarom waren er stijloefeningen, spreekbeurten, disputationcs,
wekelijkse repetities en vergaderingen der akademie voorzien; en dit
alles gesteund door een sterke eenheidsgedachte: eenheid van leraar,
eenheid van methode en van leerstof, onder de stuwende leiding van
den praefectus studiorum, den bevorderaar der eenheid en beschermer der traditie. De basis van het werk werd gelegd door een
bovennatuurlyke en verheven opvatting van de leraarstaak, zodat
October 1632), Ph. Faustinus, rector (7 April 1633), R. Remundi (gewond bij de
verovering, t 9 September 1637), en nog drie broeders. Vgl. A. PONCELET,
Nécrologe des Jésuites de la Province Flandro-Belge, Wetteren 1931, blz. 42—45,
50, 53.
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pater J. Bonifacio (f 1606) kon zeggen: pueril» tnstitutio est renovatio mundi, wat wij nu zouden durven vertalen: een goede opvoeding van de jeugd is het fundament van de Contra-reformatie. De
door de Ratio nagestreefde eenheid in het onderwys moest vanzelfsprekend leiden tot de praktijk van het alleen-zaligmakende Latijn,
— trouwens een traditiebegrip; de moedertaal werd dan ook geheel
geweerd; het Grieks kreeg een tweede rang toegewezen, als hulpmiddel tot een diepere kennis van het Latyn; het Hebreeuws werd
naar de theologische studie verlegd; aardrykskunde en geschiedenis
kwamen slechts als hulpvakken in aanmerking, om een beter begrip
van de auteurs bij te brengen; wis- en natuurkunde werden bewaard
voor de philosophie; enige beginselen van logika konden genade
vinden, want zij hielpen mee tot een betere kennis van de éloquentia.
Zo was dan het onderwijs-program gegroeid uit de vorige eeuwen
en de ondervinding van de laatste tientallen jaren. Er was dus eigenlijk maar één vak, en dit omvatte alles en nog meer: het Latijn, dat
een band legde tussen de volken — rinculum Gentium in Europa,
zei Justus Lipsius —, de Latijnse welsprekendheid, die het in haar
al-omvattendheid mogelijk maakte de klassieke auteurs te lezen en te
smaken, ze na te volgen zonder slaafsheid (imitatio non in verbis
tantum); die den humanistisch gevormde in staat stelde in zwierig
Latijn te corresponderen met wie dan ook in Europa en overal met
een correcte taal voor de dag te komen. Dat was het ideaal dat de
jezuïeten voor ogen hadden в а ) .
Aan de opvoeding van de leerlingen moesten de beste krachten
worden besteed; om de jongens tot meer idealisme op te roepen
werd ook te Breda een Maria-congregatie gesticht, die in 1633 zelfs
uit twee afdelingen blykt te bestaan; zo kon men enigszins de door
аз
) Vgl. PAULSEN, I, biz. 387—443; К. J. DERKS, Het jezuieten-college in het
verleden, in Siudtën, 124 (1935), biz. 3—21; J. B. HERMAN, La Pédagogie des
jésuites au 16me siècle. Ses sources. Ses caractéristiques
(Université de Louvain, Recueil de travaux, 36), Brussel-Parijs 1914; voornamelijk het 2de deel:
Caractéristiques (biz. 159—314); В. DUHR, Die Studienordnung der Gesellschaft
Die Erziehung in den Jesuietenintematen
des 16. Jahrhunderts dargestellt auf
Grund ungedruckter und gedruckter Quellen, Freiburg i. Br. [1940]; G. M.
РАСНТЪЕН, Batto studiorum et institutiones scholasticae Societatis Jesu per Germaniam. olim vigentes
, 4 din., Berlijn 1887—94 (in deel 2 de tekst van de
Ratio van 1599) ; A. PONCELET, Histoire de Ια Compagnie de Jésus dans les anciens
Pays-Bas. Etablissement de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements jusqu' à la fin du règne d'Albert et d'Isabelle, II; Les Oeuvres, Brussel 1926 (voornamelijk hfst. 1—5).

60

de ßatio karig toegemeten tijd voor godsdienstlessen vergoeden,
althans zeker voor het puik der studenten " ) . Opvoedend moest het
systeem van onderlinge controle en surveillance werken; al heeft het
in menig geval geleid tot verklikken, het kon op zich genomen meer
zelfstandigheid aankweken. Van opvoedende betekenis achtte men
ook de wedijver der leerlingen (aemulatio), waarvan dan toch zeker
het gevolg was, dat sommigen met een zekere hartstocht aan het
werk gingen en ook bleven. De jezuieten-leraren sympathiseerden
zeer met het schooltoneel; zij hebben het bijbeldrama en het
historische toneelstuk een voorname plaats doen innemen in de
schooloefeningen; de „actie", welke zij bij de opening en sluiting
van het studiejaar vertoonden, moest dan tevens een hechte band
leggen tussen school en gezin, want daar waren vanzelfsprekend de
ouders en vrienden der meespelende kinderen aanwezig. Te Breda
was met dit alles een goed begin gemaakt; tot volle bloei zou het
werk echter nooit komen.
Nadat Frederik Hendrik de stad Breda had veroverd, verlieten
de paters jezuïeten noodgedwongen de stad op 10 October 1637 M ) .
Anderhalf jaar later verkochten zij hun bezittingen te Breda aan
binnenburgemeester J a n van Aerssen 8 e ). Na de vrede van Munster,
e
*) Doel en betekenis der Maria-congregaties waren niet gelegen in de
bevordering van de godsvrucht tot de H. Maagd; de congregaties wilden een
élite van katholieke studenten vormen, door verdieping van het godsdienstige
leven. Vgl. J. MILLER, Die marianische Kongregationen im 16. und 17. Jahrhundert. Ihr Wesen und ihr marianischer Charakter, in Zeitschrift für katholische
Theologie, 58 (1934), blz. 83—109. Het prachtige perkamenten diploma, waarbij
M. Vitellescus, generaal der jezuïeten, op 5 Januari 1630 de Maria-congregatie
van Breda, sodalitos Beatae Mariae Virgints «« Collegio Bredano sub titulo
Nativitatis B.M.V., erkent en wettig aangesloten verklaart, in ARA Brussel,
nr. 1440.
eo
) Vgl. V. VAN DEH AUHA, Uit de jaarboeken van Breda, II: Verdryving
der
Roomsche geestelijken, 1637—8, in Tax., 2 (1856), blz. 268—73; L. VAN MIERT,
Verhaal van hetgeen er onlangs bij de belegering en inneming van Breda
is voorgevallen (1637). Uit het Latijn vertaald, 's-Hprtogenbosch 1917. Over de
gebeurtenissen van 1637 schreef de kleinzoon van den gewezen Bredasen rector,
Henrick Boxhom, Marcus Zuerius BOXHORNIUS, Historia obsidionis Bredae et
rerum anno 1637 gestarum, Leiden 1640.
e

») Verkoopakte, 31 Maart 1639, uitgegeven door JUTEN, m Tax., 4 (1897),
blz. 154-^5.
· β ) Verkoopakte, 31 Maart 1639, uitgegeven door JUTEN, in Tax., 4 (1897),
blz. 154—5. Hun roerende goederen hadden de paters zoveel mogelijk meege
nomen bij hun vertrek en verdeeld onder de andere huizen van de provincie; de
lijsten van boeken, religieuze voorwerpen, kerksieraden e.d. berusten nog in
ARA Brussel, nr. 647 en 648.
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1648, konden de paters evenwel nog een missiestatie blijven behouden 8 7 ). In veel latere tijd, n.l. in 1854, 1868 en nog in 1915, werden
nieuwe pogingen gedaan door de stad Breda om een jezuïetencollege
te krygen; geen enkele dezer pogingen leidde tot enig resultaat 8 8 ).
Terwyl de paters van het Bredase klooster zich geheel met het
Latynse onderwys en met de katechisatie van de overige jeugd der
stad bezig hielden, nam Charles de Fabrica het lager onderwijs waar
en leerde de kinderen lezen en schrijven zowel in het Frans als in
het Nederlands, op een gagie van 25 gl. 's jaars, van 1 Juli 1627 af e 9 ).
In 1637 verzoekt hij om daarmede te mogen doorgaan e o ) . Misschien is de opening van het jezuïetencollege te Breda niet zonder
invloed geweest op de komst van Jan Beçckmans uit Antwerpen,
die zich te Breda als boekverkoper vestigde en op 3 April 1628 het
β1
burgerrecht verkreeg ) . Het ligt voor de hand, dat de paters niet
konden dulden, dat de jongens hun voorraad aan boeken en schrijf
benodigdheden gingen halen bij een niet-katholieken boekhandelaar.
3.

Gereformeerd-stedelijke Latijnse school.

Het vertrek van de jezuïeten had tot gevolg het sluiten van het
college.
Bij de vele veranderingen, die moesten geschieden in de stad, nu
Oranje weer het bewind in handen had B2 ), konden de heren van
de stedelijke regering er nog niet aan denken, om blijvend te voorzien in de zaken der Latijnse school. Of Ds. Losekaet, die spoedig te
Breda terugkeerde, ook nu weer tijdelijk de school heeft waargenomen, zoals in 1617, weten wy niet; in het jaar 1637 is er in de resolutiën en rekeningen der stad geen sprake van de school. Eerst op 5
e7

) KRÜGER, blz. 219—23; VAN HOECK, blz. 109—11. De laatste jezuiet vertrok
uit Breda in 1739 en werd door een wereldpriester opgevolgd.
88
) Vgl. VAN HOECK, blz. 323—4.
en
) GA 353bis, с (2). Zouden de jezuïeten dezen meester uit Vlaanderen
hebben meegebracht? In Brugge, waar aan de jezuïeten eveneens de katechisatie van de jeugd was opgedragen, was een Mr. Charles de la Fabrica lid
van het onderwijzersgild, kort vóór de tijd waarin hij te Breda verschijnt.
Vgl. A.C. DE SCHREVEL, in Annales de la Société d'Emulation, 52 (1902), blz. 190.
90

)

01

)

GA 353bis, с (1).

Zie noot 31 op blz. 9.
93
)
Vgl. L. M. G. KOOPERBERG, De verovering van Breda (1637), in Tax., 44
(1937), blz. 186—96. In het jaar 1637 werden de inkomsten van het kapittel
van Onze Lieve Vrouwe gehecht aan het domein van den heer en baron;
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December 1638 vernemen wij dat aan Adrianus BUBBEN (Bubbenius), aangenomen tot conrector der Latijnse school, 100 gl. voor
verhuiskosten en drie vierden van zyn tractement à 300 gl. 's jaars,
werden uitbetaald з); bijgevolg is deze conrector 5 Maart 1638 in
functie getreden e 4 ) . Op 17 Augustus van dat jaar had men een
besluit getroffen aangaande het schoolgeld, n.l. dat de studenten
der Latijnse school aan den rector een gulden zullen betalen en
degenen die leren schryven acht stuivers aan den meester per
vierendeel jaars 0 5 ) . Er is dan blijkbaar weer een schrijfmeester aan
de grote school verbonden.
Waarom hebben de magistraten geen rector aangesteld? Was het
om te zien, of Mr. Bubbenius voor zijn taak berekend was, of om
naar een geschikten candidaat voor het rectoraat te kunnen infor
meren? Toch werd 20 April 1639 de conrector Bubbenius als
ordinaris rector van de school aangenomen op de gagie van 400 gl.
's jaars β β ) . Als rector ging Bubbenius ook door met het prijzensysteem, waarvoor hij op kosten van de stad Latijnse boeken
kocht en ze ook wel eens door boekbinder Jan Keyser netjes liet
inbinden e 7 ) . In September 1639 werd het tractement van den
rector tot 450 gl. verhoogd β β ) en in Juni 1640 tot 500 gl. 8 9 ) . De
tuin, die de stad in 1618 voor rector Van Nivelle had gekocht,
en waarvan de jezuïeten ook het gebruik hadden gehad, werd nu
in 1640 verkocht voor 600 gl. 1 0 0 ), waarschijnlijk wegens de benarde
toestand der stadsfinanciën.
Bubbenius nam wel het rectoraat van de school waar, maar een
hulp schijnt hij niet te hebben gehad, tenzij een schrijfmeester, en
daaruit zouden, volgens overeenkomst met de Raad van State, de wedden van
predikanten, kosters en schoolmeesters worden betaald; toen werden ook de
ambten van drossaard en schout in den persoon van den drossaard verenigd;
VAN GOOR, blz. 79 en 210.
93

) GA 1616, bl. 41a.
**) Zoals ook blijkt uit de stadsrekening over het volgende jaar; GA 1617,
Ы. 33a.
85
) GA 14, bl. 148a.
и
) GA 20, blz. 2.
97
) GA 1617, bl. 89b, 95a; 1618, bl. 172b; 1620, bl. 142b; 1621, bl. 141b. In
de jaren 1644 tot 1646 werden er geen prijzen gegeven.
•e) GA 20, blz. 18.
οβ
) GA 1618, bl. 110b.
™°) GA 1618, bl. 41b.
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dat was sedert 1 Juli 1638 Mr. Coenrad LEYDSTEHHE (Leijster), mees
ter van een der bijscholen. Deze schrijfmeester zou boven zijn
101
gewoon tractement ) jaarlijks nog 25 gl. ontvangen, om alle dagen
102
de studenten der Latijnse school te leren schrijven en cijferen
).
Zoals ten tijde van Ds. Boxhom, toen de school werd gereorgani
loa
seerd, werden 16 Januari 1641 ) als „curateuren ende opsienders
1M
van de Latynsche schole" aangesteld de heren drossaard ), Willem
1M
Snellen ende Willem Stas, schepenen, en de griffier ). Reeds in
1640, was er op 31 Mei een instructie gegeven voor de curatoren
der scholen, wier bevoegdheid zich uitstrekte over alle scholen der
stad 1 0 8 ) . De magistraten vonden het raadzaam om op 24 Januari en
25 Juli 1641 een ordonnantie uit te vaardigen op de lagere en Franse
scholen, waarin eens te meer aan de meesters dezer scholen verboden
werd, aan hun leerlingen Latyn of Grieks te leren 1 Q 7 ) .
Alle schoolmeesters en schoolvrouwen der stad waren volgens de
ordonnantie verplicht de eed van trouw af te leggen. Ook de rector
en ondermeester, als er een was, der Latijnse school zullen deze
eed hebben afgelegd, hoewel dit niet uitdrukkelijk gestipuleerd
wordt.
De tekst van de eed luidde; „lek sweere ende belove Sijn Hoocheijt
den Prince van Orangien ende Stadt van Breda houw ende getrouw,
ende den drossaerdt, burgemeesters ende schepenen derselver ende
hare gecommitteerde curatoren, volgende dese ordonnantie gehoorsaem te sijn, te eeren ende respecteren пае behoiren, sonder
daertegen te comen ofte doen in eeniger manieren, oock mij in mijnen
ampt dienvolghende neerstelijck ende trouwelijck te draegen, als
101
) Dat zijn gewoon tractement 100 gl. beloopt, vernemen wij later; vgl.
GA 1625, Ы. 103b.
^ 2 ) GA 1618, Ы. 117a. Нц schreef en ondertekende als eerste het niet geda
teerde request van de acht schoolmeesters van Breda, waardoor zjj verzoeken,
dat de stedelijke regering aan de begijnen zou verbieden nog langer school te
houden; GA 353bis, i (1).
1M
) GA 20, blz. 52.
104
) Jhr. Comelis van Aerssen, heer van Wemhout, drossaard van Breda
van 1637 tot 1659.
ios) Μ Γ Ι Adriaan Havermans, griffier 1637—53, zoon van griffier Gerard
Havemjans; vgl. NNBW, I, col. 1034 (G. С Α. JUTEN).
10θ
) GA 353.
107
) GA 20, blz. 63—66: tekst der ordonnantie en van de „Eedt der school
meesteren ende der schoolvrouwen". Deze ordonnantie werd door den prins
goedgekeurd; ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch., nr. 1087, Ы. la—4a.
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een godtsalich schoolmeester oft schoolvrouw schuldich is te doen;
108
soo helpe mij Godt"
).
Over de toestand aan de Latynse school was men in de stad niet
tevreden, vooral niet van kerkelijke zijde. De kerkeraad had requesten naar Den Haag gezonden, om den prins ей zijn Raad te brengen
tot de „arrestatie" van de schoolregeling voor de kleine scholen;
hetzelfde moest gebeuren ten opzichte van de grote school. De
Bredase kerkeraad, dat was in feite Ds. Lodewijk Gerard van
Renesse, aan wien in 1638 door Frederik Hendrik de reformatie
van de baronie van Breda was opgedragen l o e ) . Van Renesse gaat
op 18 Maart 1643 den prins in Den Haag opzoeken om hem persoon
lek te spreken over de zo gewichtige zaak van de hervorming der
Bredase schooltoestanden; in de avonduren en de nacht stelt hy een
memorie op, die 's anderendaags in de vroege ochtend aan Zijn
Hoogheid op zijn bed wordt overhandigd. Wat wil de voortvarende
predikant? In de baronie zou de school-ordre moeten geobserveerd
worden, zoals dat geschiedt te Dordrecht, te Haarlem en te Leiden,
voor welke steden getuigschriften ter confirmatie worden bijge
voegd 1 1 0 ) . Men zou te Breda niet alleen de algemene richtlijnen
van de Dordtse synode van 1618—9 moeten volgen, maar zich ook
voor het Latijnse onderwijs schikken naar de bepalingen van de
school-ordre op 1 October 1625 uitgevaardigd door de Staten van
Holland.
Een nieuw program voor de Bredase Latynse school zou echter
nog op zich laten wachten.
Twee jaren later, 5 Maart 1645, zon<J de kerkeraad wederom een
request aan Z. H. om nogmaals te klagen over de Roomsen, te wijzen
op de betere toestanden in Holland en om voor Breda meer leraren
1
te vragen: dan zou de grote school kunnen toenemen ^ ) . Enige
verandering en verbetering zou er toch komen.
108
) GA 20, blz. 66. Een gedrukt Latijns schoolreglement hebben wy niet
gevonden. In GA 353, b, bevindt zich echter een klein drukje van 4 bil. kl. 4°,
getiteld: Ordonnantie II Over de Francoysche II Duytsche ende ReeckenSchoolen II binnen de Stadt won Breda. Dit reglement werd gedrukt te 's-Gravenhage, bij de Wed. Hillebrandt Jacobsz. van Wouw, 1643.
1011
) Vgl. PAQUOT, Ш, blz. 79—81; GLASIUS, Ш, blz. 166—8; NNBW, П, col.
1193—5
(A. A. VAU SCHELVEN). Van Renesse stierf in 1671.
no
) AHA 's-Gravenhage, Nasa. Dom. Arch., nr. 1087, Ы. 17a—19a. De vol
gende dag, 20 Maart, zond Van Renesse nog een request betreffende de kleine
scholen, verzoekende remotie van de paapse scholen; to-p., Ы. 21a—22b.
" ^ ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Anh., nr. 1083, Ы. 239a. In 1646 en

i
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Ds. Van Renesse was van mening dat, om de stad Breda tot een
bolwerk van het Calvinisme te maken, het volstrekt nodig was er
een Illustre School te openen, waar dan voornamelijk candidaten
voor de dienst des woords konden worden opgeleid 1 1 2 ) . Deze school
kwam werkelijk tot stand. Zij werd plechtig geopend, 16 September
1646 in aanwezigheid van prinses Amalia van Oranje. Van
Renesse werd regent van de school; een der curatoren was
Constantijn Huygens lia). Op de dag der inauguratie schreef
een grappenmaker — was het de proost van het klooster,
zoals een overlevering zegt? — op de poort van het voormalige
Norbertinessenklooster St. Catharina-dal, dat als gebouw van de
Hlustre School was ingericht, dit bekende vers: Parturiunt montes,
nascetur ridiculus mits 1 1 4 ) . Die man had een goede kijk op de zaak.
Na een vegeterend bestaan te hebben geleid, verdween de school bij
besluit van 2 Februari 1669. Toch kan het bestaan van de Illustre
School, waar tal van wetenschappen werden gedoceerd — theologie,
philosophie, recht, geneeskunde, geschiedenis, mathesis, Grieks —
niet zonder invloed гцп gebleven op de Latijnse school. Het Latijnse
onderwys moest, als opleiding voor de Illustre School, meer in aan
zien komen en het getal der leerlingen zou wel toenemen. Maar
vooreerst .waren er nog allerlei moeilijkheden in de Latijnse school.
De toenmalige rector, Bubbenius, voldeed niet; de heren besloten
eenparig, dat men een nieuwen en bekwamen meester zou zoeken,
aan wien zij het rectoraat konden toevertrouwen 1 1 β ) . De rector, die
dit te weten was gekomen, schreef 24 Mei 1646 aan Constantijn
Huygens, dat deze toch zijn invloed wilde gebruiken, opdat hij niet

1654 zijn er nog requesten naai Z. H. gegaan over de schoolzaken; tji.p., Ы.
42a en 44a.
иг) vgj іэ_ LAKGEDIJK, De Illustre Schale ende Collegium Аитіасит te
Breda, in Tax., 41 (1934) en 42 (1935) ; АИ GOOR, biz. 185—7; V. VAN DER AURA,
in Tax., 2 (1895), biz. 175—8. De Illustre School is een hooger onderwijs-inrich
ting, die geen tus promovendi heeft, zoals de universiteit. De eerste Illustre
School werd in Nederland opgericht te Deventer in 1630, naar het model van
het College de France te Рагцз. Vgl. SEPP, Het godgeleerd onderwijs in-Wederland, II, blz. 95—150: De Doorluchtige Scholen.
113
) Dit is de reden, waarom er over de Latijnse school nog wel iets te
vinden is in de briefwisseling van C. Huygens; vgl. NNBW, I, col 1186—90

(J. A.

WORP).

114

)

HORATTOS, Ars

11Б

)

Resolutie van 13 November 1645; GA 20, blz. 137.
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poetica, vers 139.

zou ontslagen worden 116) ; het mocht niet baten. De stadsrekening
over 1646-7 maakt gewag van het transport der meubelen en van de
reiskosten van Utrecht naar Breda, van den nieuwen rector: Eustatius SwARTius, volgens ordonnantie van 6 November 1646 1 1 7 ). Zelfs
vóór de brief van Bubbenius aan Huygens verzonden was, had men
Mr. Swartius, doctor in beide rechten aangenomen op een tractement van 1100 gl. en met vrij wonen 1 1 β ) , zijn salaris begon te lopen
op 14 Mei 1 1 β ) . De stad betaalde die doctorstitel dus duur genoeg!
Als „derde meester", d.i. meester der laagste klassen of praeceptor, werd 8 October 1646 aangesteld Mr. Johannes Philips FONTIUS
(ook Sontius geschreven), die 330 Rijnsguldens per jaar zou ontvan
gen 1 2 0 ) . In het volgende jaar, n.l. op 29 April 1647, confirmeerde de
stadsregering de gagie van dezen meester, en vond goed, dat de
kinderen van zijn school zouden leren schry ven en die van de andere
scholen muziekonderricht konden ontvangen " 1 ) . Voor zover wij
weten, is dit de eerste maal dat er sprake is van onderwijs in de
muziek.
Hoe was nu de toestand voor Bubbenius? In 1639 was hij, na een
jaar conrector te zijn geweest, bij provisie als rector aangesteld 1 2 2 ) .
Thans was er een vaste rector benoemd en tevens een onder
meester; daarom besloten de heren van de raad, 1 October 1646, aan
Bubbenius in het vervolg 600 gl. per jaar toe te kennen. Bubbenius
die tot dan alleen stond aan de Latijnse school is derhalve weer
conrector geworden 1 2 г ) ; hij bleef evenwel in het schoolhuis wonen
lle

) WORP, De briefwisseling van С Huygens, TV, blz. 314, nr. 4360.
) GA 1625, Ы. 141b—142a. Swartius had reeds in 1629 op de voordracht
gestaan voor het rectoraat van het Erasmianum te Rotterdam; KAN, Geschie
denis van het Erasmiaansch Gymnasium, blz. 28. De voornaam is hier echter ver
keerd geschreven. Van 1630 tot 1636 was Swartius (alias Suertius) rector der
Latijnse school te 's-Hertogenbosch; DE HAAS, Bossche scholen, blz. 28—33. Van
1639 tot 1643 bekleedde hij het rectoraat van de Hieronymusschool te Utrecht;
EKKER, De Hieronymusschool te Utrecht, Π, blz. 2 en 6; vgl. VAN ran AA, S,
blz. 346.
Ile
) Dit was een zeer hoog salaris, daar de regent der Illustre School slechts
1000 gl. genoot.
"·) Akte van 14 Mei 1646: GA 117, Ы. 85b; vgl. 1625, Ы. 104b.
120
) GA 117, bl. 85b; 1625, bl. 104a.
121
) GA 20, blz. 154.
12ï
) GA 20, blz. 2.
"») GA 20, blz. 150; vgl. 1625, bl. 99a.
117
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en voor Swartius werd een ander huis gehuurd door de stad " * ) .
Deze degradatie, want dat was het dan toch, zal den conrector hard
zyn gevallen; hij klaagt zijn nood bij Huygehs 1 2 5 ), tracht zelfs door
diens bemiddeling het rectoraat der Latijnse school te Gouda te
verkrijgen 1 2 e ), maar ook te vergeefs.
Het heeft de schijn, dat de Illustre school mede aanleiding is
geweest tot deze uitbreiding van het onderwijzend personeel aan de
Latijnse school. De magistraten konden het toch niet van zich verkrygen, om bij de plechtigheden der aanstaande opening van de
„Illustre Schole ende Collegium Auriacum" aan de hoge genodigden
te moeten bekennen, dat er slechts één enkele meester in de Latijnse
school was.
Allicht zal men begrypen, dat de verhouding tussen de drie Bredase Latijnse meesters verre van ideaal was. De magistraten hadden
na rype deliberatie besloten, dat voortaan iedere meester het
schoolgeld van de leerlingen zijner klasse zou ontvangen, met dien
verstande dat de rector dubbel schoolgeld ontving, n.l. 2 gl. per drie
maanden en per leerling 1 " ) .
Al verdiende Swartius 1100 gl. per jaar, al inde hij dubbel schoolgeld van zijn jongens, al kreeg hij een vrije woning vanwege de
stad en al had hij twee meesters in zijn school, het was voor den
doctor utriusque iuris een te zware taak. Aan den buitenburgemeester Pieter van Bemagie schreef hij een memorie, d.d. 23 April
1647, waarin hg bittere klachten uitte over zijn harde lot 1 2 g ). Tegen
zijn gemoed in heeft hy „dese ongehoorde quaüjck geproportioneerde
ende intolerabel charge van 't rectorschap" aanvaard; zo erg is het,
dat „alle verstandige menschen oordelen, dat het enckel slavernij e
is ende geen conditie in reden bestaende"; toch heeft hij „dese
swaere onverdraeghlijcke conditie tot noch toe (Godloff) пае behooren bedient met ongewoonlijcke fatiguen, quellingen ende
'hooftsweer, ende niet sonder groot perickel van sijn gesontheyt".
Men bedenke: zes uren in de school staan per dag, net als een
gewone ondermeester, dat is onmogelijk; laat men er vrede mee
124

)

De stad huurde een huis van Symon de Bolsey, à 150 gl. per jaar; GA

1625, Ы. 147a.
125

12

)

Brief van 6 Augustus 1647; WORP, a.w., TV, bk. 417, nr. 4639.

·) Brief van 19 Januari 1648; top., blz. 449, nr. 4739.
13
') GA 20, blz. 147; resolutie van 13 December 1646.
"β) GA 353, cc.
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nemen, „gelijck de équité, gewoontheyt ende discretie vereyst", dat
hij slechts vier uur doceert, van 8 tot 10 en van l1/^ tot ЗУ2 uur.
Dit zal bovendien ten gevolge hebben, „dat de scholieren in haer
studiën daermede niet te cort en comen, jae met meerder lust,
wackerheyt, neersticheyt ende modestie haer lessen waememen
sullen". Als de heren magstraten daarop niet kunnen ingaan, ziet hij
zich genoodzaakt om zijn ambt neer te leggen; zij gelieven hem
echter drie maanden van te voren te waarschuwen en intussen
kunnen zij in stilte uitzien naar een anderen rector.
Inderdaad Mr. Swartius was niet opgewassen tegen deze zware
taak; hij stierf reeds in Januari 1648 l 2 e ) . Op 18 Januari zendt Ds.
Martinus Bruno, predikant te Alkmaar (f 1650), een schrijven aan
C. Huygens, met het verzoek om aan zijn zoon Hendrik, die het
vorig jaar ontslagen werd als gouverneur van Huygens' zonen, het
rectoraat te Breda te willen bezorgen 1 3 0 ). Huygens antwoordde
echter, 29 Januari, dat hij meer voelt voor het herstel van Bubbenius
als rector 181) ; men ziet het, Huygens' vertrouwen in Bubbenius was
nog niet geschokt. Toch maakte Bubben ook geen kans; hy bleef
conrector.
Als „rector ende inspector" van de Latijnse school benoemde men,
op 25 Februari 1648: Mr. Bemardus DUKERUS (Duyker, Duker),
I. C , wiens jaargeld op 1000 gl. werd vastgesteld 1B2 ). Men
wilde het dus nog maar eens met een „homme de robe" proberen,
na de ervaring met Swartius; misschien wel omdat het niet anders
kon, want er was heel wat te doen geweest om de successie van
Swartius.
De stedelijke regering ontving verschillende brieven in verband
met de vacature van het rectoraat. De eerste brief is van de hand
van Johannes SANTENUS (Santés), gericht aan Antoine Huls,
predikant der Waalse gemeente te Breda " ' J . Santés werd,
naar hij zelf in die brief meent te mogen getuigen, door
12β

) Vgl. GA 1626, Ы. 102a. Het salaris van Swartius werd echter uitbetaald
tot 14 Mei 1648.
lao

)

WORP, ало., IV, blz. 449, nr. 4738.

1S1

) T.a.p., blz. 450, nr. 4745.
182
) GA 117, bl. 86a; 1626, bl. 102a. Щ kreeg 60 gl. voor verhuiskosten.
1SS
) Antonius Hulsius (Hub), Waals predikant te Breda, 1643—68, doceerde
Hebreeuws aan de Illustre School, vertrok naar Leiden, stierf 1685. VAN GOOR,
blz. 91; GLAsros, Π, blz. 155—6; NNBW, Ш, col. 888—9 (F. S. KMIPSCHEER) ;
BWPG, IV, blz. 421—5.
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God van de kansel naar de katheder geroepen en was reeds 29
jaar leraar te Wesel. Gaarne zou hy gevolg geven aan het verzoek
om naar Breda te komen: de roem van de Bredase school trekt hem
aan, ook de mogelykheid om met Rivet т ) persoonlijk te kunnen
omgaan 1 8 5 ) , dan nog het aanzienlijke salaris dat hem beloofd
wordt. Andere motieven integendeel weerhouden hem: hij
heeft pas het rectoraat van de school te Harderwijk afgewezen,
niettegenstaande het dringende verzoek van Valckenier 1 8 e ) en
Deusing 1 8 7 ) ; heeft zijn contract te Wesel slechts twee maanden gele
den hernieuwd; is wel enigszins huiverig voor de hoge belastingen
die te Breda worden geheven; behoeft thans maar vier u u r les te
geven; verhoopt ten slotte een zorgeloze oude dag in zijn stad te
kunnen slijten. Нц zendt ook een program van het gymnasium te
Wesel l ï 8 ) , en belooft het nieuwe program te zenden, zodra het van
de pers k o m t De brief sluit met groeten aan Rivet en Hausman 1 M ) .
In die dagen schijnt de Waalse predikant Huls, van wien het initiatief
voor dit schrijven was uitgegaan, veel invloed te hebben gehad in
de stad, zoals ook blijkt uit de volgende brief en uit het verdere
verloop der feiten.
Gisbert van Isendoom " 0 ) schreef aan Huls, uit Deventer 15 Juni
1647, dat een zekere Joannes NATALIS „niet ongheeme te Breda soude
weesen" als rector 1*1) ; hij was thans te Zwolle; had vroeger Rivet
"^) André Rivet, professor te Leiden (1620—32), gouverneur van prins
Willem II, curator der Illustre School van Breda, t 1651; GLASIUS, Ш, blz.
180—6; NNBW,
П, col. 1051—2 (J. С E. BAHTELDS). In de dissertaties van
H. Honders (1930) en A. van Opstal (1937) over Rivetus, wordt slechts zeer
weinig gezegd over dezen theoloog in verband met Breda.
m
)
Hier bespeurt men de invloed en de aantrekkingskracht van de Illustre
School.
"')
Johan Valckenier, professor aan de kwartierschool en academie te
Harderwijk, later te Franeker en te Leiden t 1670. Vgl. GLASIUS, Ш, blz. 473—5;
NNBW, X, col. 1071—3 (F. S. KNIPSCHEER).
1S7
)
Ant. Deusing, Med. Dr., in 1646 professor te Groningen (t 1666);
FOPPENS, I, blz. 71—75; NNBW, Ш, col. 383—4 (H. P. COSTEH).
13e
)
Dit program is niet meer aanwezig in GA 353 cc.
13β

)
Jan Jacob Hausman, schepen van Breda, 1647—50, en secretaris der
Illustre school.
140
)
Gijsbrecht van Isendoom (1601—57) was professor in de philosophie
aan het athenaeum illustre te Deventer, 1634 tot 1647, daarna aan de hoge
school te Harderwijk; NNBW, I, col. 1194—5 (C. DE WAARD).
141
)
Een Jan Natalis was van Mei 1614 tot in 1622 praeceptor te Haarlem;
HOFFMANN, Beknopte Geschiedenis van het Gymnasium
te Haarlem, blz. 12,
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gekend te Leiden. Andere geschikte candidaten zouden nog zijn: Ds.
Wilhelmus PISTORIUS, predikant te Ewijk, en Hendrik BRUNO, eertijds

gouverneur bij Huygens U 2 ) . Daarnaast waren er nog meer candidaten. Querinus GULICK, rector te Weesp, beval zich in de gunst
van griffier Havermans aan, met een kort Latijns briefje (7 September 1647). Uit Dordrecht kwam een schrijven van Isaac DE
GRUTER " S ) , 11 October, vergezeld van afschriften van attestatiën;
doch de meester overhandigde het liefst zelf en wachtte op een
antwoord in Breda ten huize van den heer Antoni Vivien in de
Wijnstraat. Uit zijn brief blykt^ dat Gruterus met het ambt van
praeceptor of derden meester ook zou tevreden zijn geweest, maar
hg werd zelfs geen vierde meester, toen men er toe overging in Juni
1648 om dien te benoemen.
Wij zouden denken: „l'embarras du choix". De heren magistraten
hadden echter hun zin gezet (onder inspiratie van Huls?) op
den eersten candidaat, Mr. Santenus, den rector van Wesel. Zij
zonden hem dan ook, 29 October 1647, een verzoek om naar Breda
te komen 1 4 4 ). Johannes Santés antwoordde 17 November, dat hij
er enigszins voor terugschrikte om het rectorschap te Breda te
aanvaarden, vooral omdat hij daar meer lessen zou moeten geven
dan te Wesel; dat men hem dus vooreerst het program der
school toezende. ' D e brief arriveerde 30 November te Breda.
Twee dagen later zond de stadsregering een extra-bode naar Wesel
met de boodschap, dat Santenus maar een dag moest bepalen,
waarop hij te Nijmegen kon zijn, dan zou daar ook een van de heren
ter bespreking aanwezig zijn; het gevraagde program werd hem

59—60. Wij weten echter niet, of het deze meester is, die thans zqn candidatuur
stelt te Breda.
142
) Huygens zelf had niet veel lof voor de paedagogische kwaliteiten van
H. Bruno. Vgl. de harde woorden, die hij schreef aan Bruno Sr.; Woep, a.w.,
IV, blz. 450, nr. 4745. Hoewel Hendrik de Bruijn (1617—64) niet geschikt scheen
voor het onderwijs, heeft hij toch een paar conrectoraten bekleed, maar telkens
liep het voor den dichterlijk begaafden meester op een mislukking uit. Vgl.
NNBW, IV, col. 33&-9 (H. J. A. RUYS).
143
) Isaac de Gruter was van 1633 tot 1640 praeceptor geweest te Middelburg; hij werd in 1660 rector van de Latijnse school te Nijmegen, en in Mei
1661 rector van het Erasmianum te Rotterdam, stierf 1680. Vgl. KAN, Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium, blz. 41; NNBW, Ш, coL 505—6 (C. DE
WAABD).
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Deze en volgende brieven in GA 353 cc.
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echter niet bezorgd. Op 11 December zond Santés zijn eerbiedig
afwijzend antwoord en daarmee was de zaak van de baan.
Geen van al de andere candidaten en sollicitanten werd aangesteld,
doch, zoals we reeds zeiden, Mr. Bernard Dukerus, die 15 Mei 1648
zijn ambt aanvaardde 1 4 5 ). Hoe kwam men aan Dukerus? Wíj vernemen het uit een brief, d.d. 8 Februari 1648, van curatoren aan
Daniel de Vogelaer te Amsterdam, die Duyker had aanbevolen. Men
verzocht nu, dat de candidaat op stadskosten ten spoedigste zou
overkomen. Dukerus kwam, voorzien van een missive van De
Vogelaer, gedagtekend 18 Februari, waarin deze nogmaals zijn
candidaat aanbeval, bewerende dat de heren „noijt regredì zullen
zullen nemen van desen persoon daertoe gepromoveerd te hebben".
Werkelijk, de magistraten mochten zich over een goede keuze
verheugen; Dukerus bleef tot 1681 aan het hoofd der Latijnse school.
Wij stellen ons voor: 1648 moet een gouden jaar zijn geweest voor
de Bredase school; drie leerkrachten waren aan de school werkzaam:
Dukerus als rector, Bubbenius als conrector en Fontius als praeceptor. De stadsregering meende zelfs, dat er een vierde meester moest
bijkomen en zij benoemde, 15 Juni, Arent GOUDSMIT. Zijn salaris
werd 9 November geregeld: hij zou 300 gl. per jaar verdienen 1 4 e ) ;
Fontius, die in waardigheid was gestegen, zou 400 gl. krijgen " 7 ) ;
voor beiden met terugwerkende kracht voor het laatste half jaar.
Leidsterre, die ruim 10 jaar schrijfmeester was aan de school,
stierf 14 Maart 1649 " 8 ) . Dit baantje ging dan op Fontius over, die
de gebruikelijke 25 gl. „wegens de calligrafia schole" kon verdienen 1 4 e ). Goudsmit's positie werd ook weer verbeterd; met ingang
van 15 December 1649 zou hij een verhoging van 50 gl. per jaar
genieten " 0 ) .
Na de veranderde toestand van 1637 was de stedelijke regering
heer en meester over de school; zjj had weliswaar curatoren of
scholarchen benoemd, maar dezen zien wij als zodanig weinig
" 6 ) GA 1626, bL 102a.
14
·) GA 20, blz. 183; 1627, Ы. 89b. De vergoeding voor. zijn verhuiskosten
beliep 85 gl. 18 st.; G.A. 1626, Ы. 140a. Goudsmit wordt ook genoemd .school
meester van de vierde Lattijnsche schole".
«*) GA 20, blz. 182—3; 1627, bl. 89a.
14e
) 2цп weduwe ontving op 20 September 1649 van stadswege 100 gl. „voor
haeren nootdruft"; GA 1627, bL 89a.
" · ) GA 1628, Ы. 91b.
" « ) GA 20, blz. 199; 1628, bl. 92a.
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optreden; trouwens deze heren werden uit de regering gekozen,
aan hen werd dan nog een predikant toegevoegd. Het is dan ook de
regering, die het reglement afkondigt voor de studenten van de
gereformeerde religie, d.d. 29 Augustus 1650, waarby geëist wordt,
dat deze jongens op zondagen en feest- en bededagen vóór en na
de middag, met hun meesters ter kerke zouden gaan l l ! 1 ). De leerlingen der drie laagste klassen — „scholen" zegt de tekst — gaan van
de school uit gezamenlijk, twee aan twee, onder toezicht van de drie
meesters naar de kerk; zij keren op dezelfde manier terug naar
school, waar zij door hun respectieve meesters overhoord worden
over de preek of katechisatie. De leerlingen van de hoogste klasse
moeten ook de kerkdienst bezoeken, maar van hen wordt niet
gezegd, dat zij in de ry moeten gaan. De rector en de meesters mogen
slechts met consent van een der curatoren afwezig zijn. Voor allen,
meesters en leerlingen, zal een speciale plaats in de kerk worden
aangewezen.
Terloops moge erop gewezen worden, dat uit de inleiding van dit
besluit blijkt, dat er ook nog katholieke jongens 1ί2), of althans
niet-gereformeerde, op de Latijnse school waren.
Het curatorium der school had als dusdanig in die dagen niet veel
te betekenen, want het resolutieboek zegt zelfs, d.d. 2 December
1652, dat Johan van Vliet de heren curatoren, die er nog waren,
moest verzoeken ter bijeenkomst, om een „voorval van saeke" te
"»J GA 20, blz. 211—2.
le2
) Over de toestand der katholieken vindt men gegevens uit de archieven
van het vatikaan te Rome, bij J. D. M. CORNELISSEN, De Bisschoppen van Ant
werpen over den toestand van het katholicisme in Breda en Bergen-op-Zoom
gedurende de 17de en de 18de eeuw, in Tai., 35 (1928), blz. 57—68, 81—97; vgl.
R. R. POST, .Rometnsche bronnen voor den kerkelyken toestand der Nederlan
den onder de Apostoltsc/ie Vicarissen, 1592—1727, Deel II: 1651—1686 (Rjjks
Geschiedkundige Publicatiën, 84), 's-Gravenhage 1941, blz. 28 en 312 (voor.
resp. 1654 en 1665), blz. 694—5, 723 (voor de moeilijkheden omstr. 1680). Niettegenstaande het verbod bij plakkaten der Staten-Generaal van 4 April 1596 en
27 Maart 1612, hernieuwd in 1622, 1629, 1641 en 1649 (Groot Placcaet-boeck, I,
's-Gravenhage 1658, col. 193—210), niettegenstaande de resolutie van de StatenGeneraal van 27 Januari 1651, „dat de placaten jegens de paus-gesinden, voor
dezen gheemaneert, sullen blijven in haer vigeur ende oock strictelick naer
hare forme ende inhouden werden geexecuteert" (t.o.p., col. 193), waren er
toch jongens uit Breda, die ter studie gingen naar de zuidelijke Nederlanden.
Speciaal is dit bekend voor de Latijnse scholen van Brecht, Turnhout en Hoogstraten (deze laatste hersteld in 1674). Vgl. L. CEYSSENS, Het onderwijs te Turnhout vóór 1830, Turnhout 1934, en E. AMUAENSEN, De Latijnsche school te Hoogstraten, in Oudheid en Kunst, 14 (1923), blz. 33—43.
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onderzoeken 1 5 3 ). Er was inderdaad iets voorgevallen. Ds. Lydius 1M )
en ouderling Andries Buyser hadden uit naam van de achtbare
kerkeraad van de stad, een klacht ingediend over de insolentiën van
enige leerlingen onder de avondpredicatiën, waarop de magistraten
besloten, dat curatoren en meesters een betere plaats voor de
scholieren in de kerk moesten vinden 1 6 n ).
Dit voorval van 1652 had natuurlijk tot gevolg, dat het college
van curatoren in eer moest hersteld worden. Voor het eerst verschijnen dan ook in 1653 de namen van de curatoren der Latijnse school
in het „Officiaalboek". Er werden benoemd op 30 Juni 1653 de
schepenen Michel Ryers en Jacob Stas, alsmede de griffier Johan
van Vliet l a e ) , zodat tot onze verbazing geen predikant zitting nam
in het college van curatoren. Men mocht nu verhopen, dat tucht,
orde en regelmaat voortaan zouden heersen in de school, en dat was
dan ook het geval. Maar in 1654 gebeurde er iets heel ergs, waaraan
toch de leerlingen geen schuld hadden.
Conrector Bubbenius kreeg 5 Mei 1654 vanwege de stad het verbod, om nog aan de school te doceren. Er worden geen feiten genoemd, maar toch
op dezelfde dag wordt aan den stadhouder
verzocht de persoon van Magdalena Willems, gewezen dienstbode
van conrector Bubbenius gevangen te nemen en op te sluiten in „den
gevangen thooren", om nader te worden geëxamineerd 1 " ) . De
suspensie van den conrector bleef duren tot na de vacantie eni
op 1 October werd hij gerehabiliteerd 1 5 e ). De kwestie was echter
niet opgelost: sommige ouders wilden hun kinderen niet meer bij
Bubben ter school zenden; daarom vonden de heren van de raad
het goed, dat deze jongens, als zy maar enigszins bekwaam waren,
voorlopig in de klas van den rector zouden ondergebracht worden ""). Toen in November van het volgende jaar enige leden der
stadsregering van Delft rector Dukerus kwamen verzoeken, om in
158

) GA 20, blz. 295.
"*) Ds. Martmus Lydius, predikant te Aalburg (1632), te Heusden (1634)
en te Breda van 1647 tot aan zijn dood in 1655; VAU GOOR, blz. 76; VAN DER AA,
L, blz. 244.
lst
)
GA 20, blz. 294-5.
«·) GA 21, blz. 25. Over Janus Vlitius (1620-66), zie NNBW, Ш, col. 1321—2
(G. С Α. JUTEN).
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GA 21, blz. 53.
GA 21, blz. 66.
Resolutie van 28 October 1654; GA 21, blz. 67.

hun stad het rectoraat te aanvaarden, zagen die van Breda zich
verplicht om Bubbenius het gebruik van het schoolhuis tegen Mei
1656 te ontzeggen, ten voordele van Rector Dukerus, die hierbij
beloofde zich voortaan nergens a k rector te laten beroepen l e 0 ) . Maar
het ging niet zo gemakkelijk om Bubbenius te doen verhuizen l l 1 1 ) ;
toch moest hij zich gewonnen geven en hij verzocht meteen om
eervol ontslag. De stad was hem zozeer ter wille, dat zy hem door
burgemeester Jacob Drabbe de som van 1200 gl. liet uitbetalen by
zijn ontslag, na een diensttijd van omtrent 18 jaar l e 2 ) . De 5de Juni
1656 eindigde zijn dienst aan de school te Breda ies).
Nu Bubbenius vertrokken was, kon Fontius conrector worden,
met een verhoging van salark tot 500 gl. 1 β *). Natuurlijk zou Goudmit niet achterblijven: hij wordt van n u af meester van de derde
„school" genoemd en geniet 400 gl. 1 β Β ) . Om welke reden conrector
en praeceptor in Juli 1659 een gratificatie van 30 gl. uit de stedelijke
kas ontvingen, weten wij niet 1 β β ) .
De stad zorgde thans weer, dat een der abituriënten van de
Latijnse school zijn studiën kon voortzetten aan de universiteit;
17 Augustus 1656 werd de som van 50 gl.'toegewezen aan Marcus
Laets, a k tegemoetkoming in de studiekosten van zijn zoon l e 7 ) .
Klachten waren bij de heren magistraten binnengekomen, dat de
Bredase schoolmeesters van de Latijnse, Nederlandse en Franse
scholen op allerlei sluikse manieren geld trachtte te winnen
en -van de leerlingen „onder d'een en d'ander pretext van
nieuwe jaeren, meydagen, geboortedagen ofte diergelijcke eenige
giften oft gelt af te nemen"; waartegen de heren opkwamen, en deze
praktijken verboden op straffe van drievoudige restitutie l e 8 ) . Het
feit, dat er in die dagen veel Franse en andere schoolmeesters en
le0
) GA 21, blz. 118. Rector Dukerus kreeg nog 55 gl. voor het lopende
halfjaar huishuur; GA 1634, Ы. 134b.
»o») GA 21, blz. 124-5.
M) GA 21, blz. 126.
1вз
) GA 1634, bl. 90a.
^ 4 ) Resolutie van 17 Augustus 1656; GA 21, blz. 137; vgl. 163S, bl. 95b.
ιηβ
) Resolutie van 22 Augustus; GA 21, blz. 137; vgl. 1635, bl. 96a.
w«) GA 1637, Ы. 122b. h 1664 kreeg Goudsmit nogmaals 30 gl.; GA Í642.
bl. 101a.
"') GA 21, blz. 137.
1ββ
) Resolutie van 18 December 1659; GA 21, blz. 224—5. bi de rand staat
aangetekend, dat deze resolutie nog eens werd hernieuwd op 12 Juni 1664.,
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schoolvrouwen waren in de stad, werkte zoiets natuurlijk in de
hand, omdat door de vele scholen voor iederen schoolhouder het
aantal leerlingen erg klein werd en de inkomsten eveneens vermin
derden; de meesters moesten dan noodzakelijk hun toevlucht nemen
tot dergelijke middelen. In December 1654 waren er elf meesters en
meesteressen in de kleine scholen 1 β β ) ; een jaar later telde men zeven
geadmitteerde en negen andere, n.l. drie vrouwen, vier militairen en
twee burgers 1 7 0 ) ; in Juni 1659 besloot men, slechts acht meesters toe
te staan, met deze restrictie evenwel, dat de elf tegenwoordige
meesters en meesteressen mochten Ьіц еп school houden 1 7 1 ) .
Een enkele maal spreken de stadsrekeningen nog van pryzen voor
leerlingen. In 1652 en 1653 werden de boeken door boekdrukker
Abraham Schubbinck 1 7 2 ) en in 1662 door boekbinder J a n Evermans geleverd 1 7 Э ) . De volgende jaren zou men weer trouw door
gaan met het geven van prijzen " * ) .
Vóór 15 jaar had de Waalse predikant Antoine Huls de stadsregering met raad en daad bijgestaan, om een goeden rector voor
de school te kunnen vinden; nu 16 October 1662 werd hy verzocht
om tijdens de indispositie van den huldigen rector, zelf het rectorschap tijdelijk te willen waarnemen, de leerlingen van de hoogste
klasse te onderwijzen en de twee andere klassen zo dikwijls hij
kon te bezoeken tot aan het volgende examen, zijnde met Pasen,
en dit op de helft van het rectorale tractement 1 7 5 ). Maar 22 Januari
1663 namen de magistraten Ds. Antonius HuLsros aan „tot ordinaris
rector ende inspector van de Latijnsche Schooien" à 1000 gl.,
waarvan hij tydelijk 600 gl. als wachtgeld aan zijn voorganger
moest afstaan, met vrije woning en emolumenten als Dukerus vóór
hem genoot 1 7 "). Dat Huls goed aangeschreven stond by de
stedelijke regering mocht reeds vroeger blijken, o. m. toen
1ββ

) GA 353bis, i (2).
) GA 353bis, i (3).
171
) GA 353bis, к (1) en (2). Op 30 October 1659 werd ook een concept
voor een „Reglement voor de Duytsche en Fransche Arme-School" door de
magistraten goedgekeurd; GA 353bis, m.
w) GA 1630, Ы. 127b; 1631, Ы. 120b.
^ 8 ) GA 1640, bl. 104b.
"*) GA 1642, Ы. 102a, en volgende jaren tot 1647, bl. 104a.
"») GA 117, bl. 86b—87a; vgl. 1641, bl. 71a.
" · ) GA 117, bl. 87a.
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hij in in 1651 _ zijn Lexicon НеЪгаісит uitgaf en daarvoor
de aanzienlijke gratificatie van 150 gl. van stadswege ont
ving 1 7 T ) . Hulsius had nog meer boeken op zjjn actief, o. a. een
Theologia iudaica, verschenen in 1653 1 7 β ) . Hij bleef thans tegelykertyd nog predikant van de Waalse gemeente 1 7 e ) ; dit vergoedde
natuurlijk enigszins het onregelmatige van zijn laag salaris. Men
merke op, dat tydens het rectoraat van Ds. Hulsius geen predikant
zitting nam in het college van curatoren.
Wij vernemen, dat de stadhouder er over te klagen had, dat er
geen genoegzame orde gehouden werd in de Latynse school,
waarop de raad, met advies van Hulsius en curatoren, op 7 Novem
ber 1667 toch maar bij het oude schoolreglement bleef l e o ) . Het
kwam toch vooral aan op het doen naleven van dit reglement
De toestand der stadsfinanciën moet niet al te slecht zijn geweest,
want in 1667 en 1668 kreeg ondermeester Goudsmit telkens een
douceurtje van 50 gl., in 1669 zelfs van 75 gl. 1 β 1 ) .
De indispositie van Dukerus duurde nog steeds voort, zoodat
20 Februari 1668 een request werd voorgelezen in de stadsvergadering, waarby hij verzocht om een akte ad vitam van 600 gl. te
hebben 1 8 2 ) . Er kwam niets van. In Juli van dat jaar werd
Hulsius beroepen „tot opperste regent van de Duytsche collegie
binnen de stadt Leyden" 1 8 3 ) . Нц verliet dus Breda en de school.
Daarom liet Dukerus een tweede request presenteren op 27 Juli,
om opnieuw rector van de Latijnse school te mogen worden, omdat
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) GA 20, blz. 225; 1629, Ы. 125b (resolutie van 6 Februari 1651).
) Over Huls' heruitgave, in 1669, van de Franse tekst der Geloofsbelijdenis,
zie F. J. Los, Tekst en toelichting van de Geloofsbelijdenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk, Utrecht 1929, blz. 61—62.
" · ) Vgl. GA 1642, Ы. 105a.
leo
) GA 2S, bl. 36. Het hier bedoelde reglement is niet bewaard.
181
) GA 1645, Ы. 109a; 1646, Ы. 104b; 1647, Ы. 101b.
182
) GA 30, bl. 3a.
183
) GA 15, blz. 45. Het „Duytsche collegie", waarvan hier sprake is, werd
gevestigd bij de universiteit te Leiden als opleidingsinstituut voor a.s. predi
kanten; het komt voor onder de namen „Staten-college" en „Theologische
school", maar in de mond der studenten heette het „Statenbak". Het werd
ingericht naar het model van het „Collegium sapientiae", sedert 1561 „Colle
gium theologicum", te Heidelberg; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Neder
land, I, blz. 22. Het college kreeg zijn statuten op 1 October 1631; Groot Placcaet-Ъоеск, 1, col. 293—310.
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z\jn gezondheidstoestand weer beter was en door het vertrek van Ds.
Hulsius het rectoraat wederom vacant was 1 M ) . " D i t verzoek werd
eenstemmig door de stedelijke regering ingewilligd en de oud-rector
werd in zijn ambt en waardigheid hersteld 1 β Β ) . Hulsius vertrok in
1668 en werd als Waals predikant opgevolgd door Etienne Croyzé,
ook Croiset genaamd 1 8 e ). Een jaar later werd de Dlustre School
van Breda onder Willem ΙΠ opgeheven.
Men kan licht begrijpen, dat conrector Fontius en praeceptor
Goudsmit, die samen nog 100 gl. minder trokken dan rector Dukerus, enige verbetering van hun wedde verlangden; zij dienden dan
ook, in Juli 1668, een verzoekschrift in om verbetering van hun
financiële toestand. De magistraten, bij wie Goudsmit om onbekende
redenen persona grata was, bleven niet vrij van aanzien des persoons, als zij in de rand lieten aantekenen, dat het gezamelijk verzoek der beide meesters werd afgewezen, maar dat „Sonderling
D. Goltsmit favorabel hierop gedacht (zou) worden" 1 8 7 ).
Praeceptor Goudsmit, die zozeer de gunst van de magistraten had
genoten, kwam in Februari of Maart 1670 te overlijden le8 ) ; 17 Maart
werd conrector Fontius tegen een vergoeding van 75 gl. per jaar,
tevens met de derde klasse belast 18 ''). Deze toestand zou ruim tien
jaar duren; toch betekende hij een achteruitgang voor het onderwijs.
Of het getal leerlingen erg teruggelopen was, vernemen wij niet;
het ligt wel voor de hand, maar of de twee overgebleven leraren,
Dukerus en Fontius, de gehele schooljeugd de baas konden blijven
is twijfelachtig. De rector verzocht en verkreeg in 1671, om de
vacantie op de eerste Maandag van September te mogen laten
beginnen lt0), doch dit bracht geen verandering in de toestand. Op
1M

) GA 30, Ы. 17a.
) GA 15, blz. 48—49. Er staat wel in de jaarrekening over 1668—9, dat
aan Huls tot 15 Augustus 1669 nog 400 gl. werd uitbetaald (GA 1647, bl. 71a),
maar dit is waarschijnlijk een vergissing, die ontstaan is uit het klakkeloos
overschrijven van de posten van het vorige dienstjaar.
"•J Croyzé stierf in 1717; VAN GOOR, blz. 91.
«O GA 30, bl.. 17a.
1B8
) GA 1648, bl. 73a: zijn weduwe ontving 100 gl. Later kreeg zij nog 16
pond groot (= 96 gl.) ; GA 29, blz. 80; 1648, bl. 106b. Collega Fontius werd vsn
stadswege aangeduid om als curator op te treden voor de kinderen van wijlen
Goudsmit; GA 15, bl. 65b.
1В
») GA 1648, Ы. 72b—73a.
"o) GA 29, blz. 98.
1в6
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21 December 1671 moest de regering aan de heren curatoren het
verzoek richten, om de nodige orde te stellen in de Latynse
school 1 β 1 ) . Eigenlijk waren de heren niet ontevreden over Fontius,
want zij kenden hem het poorterschap toe m ) ; misschien was echter
Dukerus, na zijn „indispositie" van vóór enige jaren, niet meer de
oude. Het vermoeden, dat er in die jaren slechts een gering aantal
leerlingen was, wordt bevestigd door het kleine bedrag, 15 à 30 gl.,
dat voor de jaarlijkse prijzen werd uitgegeven 1 β 8 ) .
Gedurende de tien magere jaren van 1670 tot 1680 had men met
twee meesters voortgesukkeld. Voorzeker waren de resultaten niet
gunstig uitgevallen. Dat zal dan wel de reden zijn, waarom de magi
straten besloten op 28 Maart 1680, Salomon PALUDANUS een proefles
te laten geven in de derde Latynse klas m ) . Op 2 Mei d.a.v. werd
hij aangesteld à 300 gl. 's jaars, om de kinderen in de fundamenten
van de Latijnse taal te onderwijzen т ) . Het tractement van con
rector Fontius werd in Augustus van hetzelfde jaar op 600 gl.
gebracht 1 β β ) . Fontius probeerde nu, daar de rector toch zó goed
als buiten dienst was, voor zichzelf het rectoraat te verkrijgen. Hij
zond een request aan de magistraten l e 7 ) , waarin hij betoogt dat hij
reeds 25 jaar conrector en leraar van de derde klasse is, en ook
al 33 jaar aan de school werkzaam is. Hij arriveerde in 1646, derhalve zou men dit stuk op 1679 moeten dateren. Het onthaal van
dit verzoek was niet gunstig voor Fontius, zoals zal blyken.
Behoudens de jaren 1662 tot 1668, stond Dukerus reeds sedert
1648 aan het hoofd der school; hij was oud en versleten. Daarom
werd hij ontslagen met een jaargeld van 800 gl. en mocht bovendien
in de schoolwoning blijven wonen, op voorwaarde echter dat hij
1И

) GA 30, Ы. 52a.
Mü) GA 30, Ы. 56a; 1650, Ы. 37b. In het „Register van de poorters", GA
704, Ы. 150a, leest men: „D. Johannes Philippus Fontius, conrector van de
Latijnsche school, alhier, geboortich in de Pais, is poorter deser stad geworden
ende heeft tot dien eynde den eedt van getrouwicheyt gedaen. Actum in col
legio, desen 18 February 1672". Het recht^ toen belopende 10 gl. 10 st., werd
hem kwijtgescholden.
19Э
) Vgl. GA 1649, Ы. 108a; 1650, Ы. 111b.
1V4
) GA 31, blz. 268. Een Salomo Paludanus was van Februari 1655 tot Juli
1657 praeceptor te Goes; R. С H. RÖMER, in Nehalkmia, 1 (1849), blz. 93.
196
) GA 31, blz. 271; 118, Ы. 205а; vgl. 1658, bl. 86a.
»·) GA 1658, Ы. 86a.
1βτ
) GA 353, у.
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de voorkamer aan de straat en een bovenkamer inruimde voor zjjn
opvolger. Dit was het wijze besluit, genomen in collegio op 23 Sep
tember 1680 1 β 8 ) .
Een maand tevoren^n.l. op 19 Augustus, was er door de heren een
opvolger in het rectoraat benoemd: Mr. Paneras Mattheus VAN
MAESWIJCK, met wien reeds een voorlopig accoord was getroffen op
22 April ^ 0 ) . Zolang zijn voorganger nog leefde zou Van Maeswijck
slechts 500 gl. per jaar ontvangen; daarna eveneens 1000 gl. 2 0 0 ) .
Misschien heeft de nieuw aangestelde gemeend, dat de oud-rector
weldra het wereldtoneel zou verlaten, maar dat duurde toch nogal
lang, voor hem althans te lang. Einde 1681 solliciteerde hij naar de
plaats van conrector aan de Latijnse school te Delft, waar hem
900 gl. werd beloofd ! ! 0 1 ) . Toen de heren dat vernamen, besloten zij
aan Van Maeswyck 800 gl. jaarlijks uit te keren 2 ( ) 2 ).
Het volgende jaar stierf conrector Fontius, einde November 2 0 i ) ,
na 36 jaar te hebben gewerkt aan de Latijnse school. Paludanus
werd conrector, op 11 Februari 1683, met een salaris van 500 gl. гОІ).
Als praeceptor, of derde meester, werd aangesteld: Mr. Christianus
HAUSMAN (Huysman), op een tractement van slechts 250 gl. 20S).
Soms zijn vooraanstaande mensen een beetje kittelorig en erg op
hun recht gesteld. Een voorbeeld: rector Van Maeswijck beklaagde
zich bij de stadsregering tot tweemaal toe, dat de Franse school
meester Anthoine Courtin op zijn plaats in de grote kerk kwam
zitten en de heren magistraten behandelden deze vraag in alle
ernst op 1 November en 13 December 1683. Zij besloten, na de kerk
meesters te hebben gehoord, dat de plaats moest voorbehouden
big ven ten behoeve van den rector en de praeceptores van de Latijn
se school : ! 0 e ).
e

« ) GA 15, blz. 174; vgl. 1659, Ы. 89b.
19B
)
GA 31, blz. 286, 294; 118, Ы. 205ab. '
2
°°) GA 1659, Ы. 89b.
=01) GA 31, blz. 360.
з»2) GA 22, blz. 214; 31, blz. 362; 1660, bl. 88b.
soa) Men kan dit besluiten uit de post der jaarrekening over 1682—3; GA
1661, bl. 89b.
204
) GA 31, blz. 445; 1661, bl. 90a; 1662, bl. 89b. Is Christianus Hausman een
zoon van Jan Jacob, secretaris der Illustre School?
5
^ ) GA 31, blz. 445. ..
=0β) GA 32, bl. 2b, 7a.
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In plaats van conrector Paludanus wordt 20 Mei 1686 als conrector
benoemd: Mr. Nicolas DISPONTIJN, die echter maar 450 gl. per jaar
zal ontvangen ^ 7 ) . Het salaris van praeceptor Hausman werd toen
op 300 gl. gebracht 20i). De oude Dukerus stierf vóór 23 November
1686 2 o e ) ) doch het tractement van 1000 gl., dat vroeger aan Van
Maeswijck was beloofd, werd hem niet gegeven 2 1 0 ); de rector
verliet daarop de stad en conrector Dispontijn verdween eveneens 2 1 1 ).
Op 20 Februari 1687 benoemden de magistraten een commissie,
die naar Den Haag zou reizen, n.l. de burgemeesters Jacob van
Buerstede en Paulus Snellen. Het zevende punt op hun agenda
betrof het vertrek van den rector en den conrector der Latynse
school 2 1 2 ); de rector legde immers 12 Januari zijn ambt neer,
de conrector kreeg 30 Januari zjjn gevraagde ontslag en verliet 20
Februari de school. Was er dan nog een andere kwestie tussen de
meesters en de stedelijke regering, behalve het pecuniaire geschil?
Wy komen het niet te weten.
De feiten en voorvalletjes in de Latijnse school gedurende één
eeuw zijn vóór onze geest voorbijgetrokken, zonder dat wy veel
inzicht kregen in de inwendige toestanden der school. Het was ook
een moeilijke tijd geweest, een tijd van veel stryd, een tijd van veel
onverdraagzaamheid.
Afwisselend telde de Latijnse school veel en weinig leerlingen en
op zeker moment (in 1616) waren er nog slechts 27. De' komst van
de jezuïeten had in 1625 en volgende jaren een tijdelijke opflakkering meegebracht. Dan was er weer een periode van inzinking
gevolgd. De reorganisatie van 1648 had in het teken gestaan van een
opbloeiend intellectueel leven in de stad, mede in verband met de
pas geopende Hlustre School 2 1 8 ). Na het verdwijnen van deze inг07

) GA 118, Ы. 205b; 1664, bl. 97b.
-o") GA 22, blz. 263.
"O) GA 1665, Ы. 85a.
210
) GA 1665, bl. 85b.
2U
) GA 32, bl. 211a; 15, bl. 217b (ontslag verleend aan den conrector, 30
Januari 1687).
Ï « ) GA 32, bl. 213b — 214a.
21a
) De dragers van het culturele leven in de nieuwe tqden гцп immers niet
meer het gehele volk, zoals in de middeleeuwen, maar alleen de gestudeerden,
de intellectuelen, d.i. „die Schicht der Bevölkerung, die eine gelehrte Schulbildung empfangen hat"; PAULSEN, I, blz. 445.
6
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richting voor hoger onderwijs, had de Latijnse school weer een
diepe inzinking gekend en sedert 1670 was het haar niet goed meer
gegaan, tot nu plots alles in elkaar stortte en slechts de jongste leerkracht overbleef.
Het enige schoolprogram, dat ons uit deze honderd jaar is bekend
geworden, is dat van 1616. Het was een nood-program; wy hebben
het in grote trekken ontleed en besproken. Wat het onderwijs der
jezuïeten betreft, geen bizonderheden kwamen er ons van ter kennis;
begrijpelijk hebben zij hun Ratio studiorum ook hier ter stede
ingevoerd. Wanneer wy weer in de gereformeerde tijd zijn, vernemen wy, dat er per dag zes lesuren op het program stonden: drie
vóór en drie na de middag; dat de leerlingen met him meesters de
kerkdienst en katechisatie moesten bijwonen. Van het begin dezer
eeuw af werd het gebruik ingevoerd, om aan verdienstelijke leerlingen, na een geslaagd examen, ook prijzen toe te kennen op kosten
van de stedelijke kas; de jezuïeten maakten hiervan een plechtigheid, die door toneelspel en voordrachten werd opgeluisterd; de gereformeerde leraren waren tegen het toneel gekant en dit blpef
derhalve achterwege.
Wij kunnen niet zeggen, dat in deze tijd vele vooraanstaande
figuren onder de Bredase rectoren en meesters voorkwamen, als we
een Hulsius uitzonderen. In de periode na 1637 schijnen deze
docenten zich voornamelijk om hun financiële positie te hebben
bekommerd; een bekommernis die trouwens velen hunner voorgangers evenmin onbekend was gebleven.
De indruk heeft zich sterk in ons gevestigd, dat de Bredase magistraten zoveel mogelyk hebben getracht alle vreemde invloeden
uit de school te weren.
De Latijnse school is in de 17de eeuw nog werkelijk een stedelijke
school. De verzoeken van de kerkeraad en van Ds. Van Renesse om
meer belangstelling van den prins voor de school te winnen, zjjn
ten slotte op niets uitgelopen. Zijn Hoogheid had wel is waar het
recht van benoeming voor alle meesters in bijna al zijn bezittingen
en inzonderheid in de baronie van Breda; een recht dat Ьц uitoefende
door toedoen van de Raden e n Rekenmeesters in Den Haag m ) .
Maar het toezicht van de Raad op het onderwys te Breda beperkte
zich tot nog toe tot de „kleine" scholen. Het door de Raad geconl
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)

Vgl. VEEZE, De Raad van de Prinsen van Oranje, blz. 56.

cipieerde schoolreglement van 1655 gold ook uitsluitend voor de
lagere schoolmeesters; de rectoren der Latijnse scholen moesten zich
schikken naar de school-ordre van de stad, waaronder zij hoorden.
De benoemingen geschiedden nog in volle vrijheid door de stedelijke
regering; de namen van de Bredase rectoren en leraren uit die tijd
komen in de ambtboeken van de prinseliijke Raad niet voor. In de
volgende periode van deze geschiedenis zal de toestand geheel
anders worden.
Om een idee te geven van het toenmalige onderwijs aan de
Latijnse school, laten wij in vertaling enige samenspraken volgen
uit de Colloquia van Cordier, een handboekje dat te Breda werd
gebruikt. De eerste drie samenspraken slaan op het onderwijs in de
Latijnse taal, de laatste twee illustreren het moraliserende karakter
van het boekje en laten iets zien van het leven der scholieren 2 1 5 ) .
De titels z\jn van ons.
1.

Geheugenles.

Mark en Niklaas.
M. Ken-je de les al van buiten? N. Вцпа. M. Kom, willen we
samen repeteren? N. Goed. M. Begin dan maar. N. Graag; maar
luister jij dan goed, om me te verbeteren, als ik het fout zeg.
M. Komaan! N. Fac sumptum propere. M. Dat is al fout; je moet
beginnen met de les van gisteren. N. Dank je; ik begin weer. Iratus
de re incerta contendere noli: Impedii ira. M. Het accent is fout;
opnieuw! N. Impedii ira animum ne....
M. Er staat een komma
na animum! N. impedii ira animum, ne possit cernere verum. Fac
sumptum propere, quum res desiderai ipsa. Dandum eténim. M. Het
accent is weer fout; opnieuw! N. Dandum étenim est aliquid, cum
tempus postulat aut res 2 1 β ) . M. Heb je 't nu gemerkt? J e hebt wel
vier fouten gemaakt. N. J e hebt gelijk. M. En weet je nog welke?
N. Jawel. M. Dan moet je er beter voor opletten. N. Arme ik! en
ik dacht nog wel, dat ik het goed kende. M. Dat gebeurt т ц ook,
als het niet vast in het geheugen zit. N. J e hebt geluk, als je een
goed geheugen hebt. M. Het is een grote weldaad van den Heer.
a111
) M. Сошняп Colloqvia Scholastica, Leeuwarden 1643, blz. 2, 5—6, 16—17,
79,126—7.
" · ) Disticha Catoni«, boek 2, dist. 5 en 6.

83

Maar kom, het is al laat; overhoor mij nu. N. Ik luister; zeg maar
op! M. Iratus de re incerta contendere noli. M. H m ! de meester is
daar; zwijg, laten we hem eerst groeten.
2.

De tweede declinatie.

Adam en Bernard.
Α. Willen we samen repeteren? B. Wat dan? A. Wat we opgekregen hebben. B. Goed, ik wil wel; maar hoe zullen we repeteren?
A. Laten we mekaar overhoren. B. Ja, zo zegt het de meester dik
wijls. B. Hij zegt het wel goed, maar wy luisteren slecht. B. Wie
zal beginnen? A. Ik, als je 't goed vindt. B. Mij best; begin maar.
A. De woorden van de tweede declinatie worden vervolgens deze
Latijnse voorbeelden verbogen: Magister, puer, dominus, Lantus,
Antonius, regnum. В. Welke moeten we vandaag verbuigen? Α.
Gisteren: Lantus; vandaag: Antonius. В. Waarom repeteren we
nog iedere dag, wat we daags te voren al hebben opgezegd? A. Om
dat de meester het zo wil. B. Dat weet ik; maar waarom wil hij dat?
A. Om het geheugen sterker te maken. B. Komaan, verbuig Lantus.
Α. Nominatief: hic Lantus; genitief: fcutus Lanit enz. В. Vertaal.
Α. Een vleeshouwer. B. Verbuig Antonius. A. Hic Antonius enz
3.

Het nut van het Latyn-spreken.

De Meester en Niko.
M. Zeg eens in 't Latijn: een boek. N. Liber. M. Liber; van welk
geslacht? N. Маппеіцк. M. Hoe weet je dat? N. Door het gebruik
en uit de goede omgangstaal. M. Maak dat eens duidelijk. N. We
zeggen toch altijd in het gesprek: Liber meus, bonus liber, en derge
lijke. M. Goed geantwoord; maar wie heeft jou de gebruikelijke
omgangstaal geleerd? N. Uzelf, meester. M. Ken-je dan de gehele
Latijnse omgangstaal? N. Als ik dat kende, dan was ik geen leerling
meer. M. Wat dan wel? N. Misschien ook meester. M. 't Is goed,
ga nu maar; ik ben tevreden over je antwoord. N. Ik ben ook blij.
M. Dank er God om, die je een goed verstand en inzicht heeft gege
ven. N. Mocht ik altijd zyn weldaden erkennen! M. Mocht Hij je
studie blijven begunstigen! Wat betekent dat, Niko? N. Dat U een
wens voor mij afsmeekt. M. Denk jij er dan ook om, dat je uit geheel
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je hart voor allen bidt, vooral voor je medeleerlingen. N. Ik zal er
om denken, meester. M. J e kon er wel bijvoegen: Met Gods hulp.
N. Ik was het vergeten, dat beken ik.
4. De vlijtige leerling.
De meester en Blasius.
M. Waar kom-je vandaan? B. Bc kom van beneden. M. Wat had
je daar te doen? B. Ik ben naar de W. C. geweest. M. Ga n u maar
aan de tafel zitten en blijf in de kamer tot ik terugkom. B. Wat
moet ik intussen doen? M. Leer je les voor morgen, dan kun je ze
opzeggen vóór het avondeten. B. Ik heb ze al geleerd, meester.
M. Ga dan maar spelen. B. Och, ik heb geen makkertjes om mee te
spelen. M. J e zal er genoeg vinden hier in de buurt, ook jongens
van je klas. B. Bc geef er niets om; ik zou liever, als U het goed
vindt, mijn katechismus leren voor ,de volgende zondag. M. Doe
dat dan maar. B. A b iemand naar U vraagt, wat moet ik d u i zeggen?
M. Zeg maar, dat ik uit ben en spoedig zal terugkomen.
5. Het bezoek van Vader.
Maarten en Niklaas.
M. Met wiens geld heb je dat boek gekocht? N. Wat denk je wel?
met het mijne. M. Ik sta er van te kijken, waar jij dat geld vandaan
haalt. N. Wat sta jij er van te kjjken? Moet ik jou rekenschap
geven? M. Vraag ik er om? N. Het lijkt wel. M. Bc vraag er toch
niet om, zei ik. Maar, zo staan we te kletsen onder mekaar, om toch
iets in het Latijn te leren zeggen. N. Bc geef toe, dat we aldus veel
gemakkelijker Latijn leren praten. Maar niemand is zo goed, of hij
wordt wel eens kwaad. M. J e hebt gelijk; maar kwaadheid van
jongens duurt niet lang. N. J e vroeg me over dat geld; ik heb het
van vader gekregen. M. Wanneer is die dan geweest? N. Een week
geleden. M. Vreemd, dat ik hem niet gezien heb. N. Moet je niet
verwonderen. M. Waarom niet? N. Omdat hij maar anderhalf uur is
gebleven. Want toen hij van zijn paard was gestegen en enkele
woorden met me had gesproken, zei hij: kom, laten we naar je
kamer gaan, om vrijer te kunnen praten. M. Voor je verder gaat,
moet je me eerst vertellen, waarom hij zo onverwacht kwam. N.
Door een vals gerucht had hij vernomen, dat ik ziek was. M. En wat
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deed hü, toen hij jou tegen alle verwachting gezond aantrof? N. Hij
was héél blij! M. Daar twijfel ik niet aan. N. En dan dankte hij
God er vurig om. M. Dat hoor ik graag; ga nu verder, alsjeblieft.
N.-En toen vroeg hij verder naar mijn gezondheidstoestand, en we
hebben samen den Heer bedankt; en dan vroeg hij of ik nog iets
nodig had. Ja, vader, zei ik. En wat had je dan graag? zei hij. Een
boek van negen stuivers, zei ik. Toen haalde hij tien stuivers uit z\jn
beurs, gaf ze т ц , zei me „dag", sprong weer te paard, en ging weg.
M. Waarom gaf hij jou meer dan je vroeg? N. Dat is een vraag!
Hij was toch zeker blij, dat hij mij onverhoopt gezond had aange
troffen; had ik een gulden gevraagd, hij zou hem nog gegeven heb
ben. M. Wat moet jij je Hemelsen Vader dankbaar zijn, dat hij jou
zo'n goeden vader heeft gegeven ! N. De kan het me niet indenken,
wat ik Hem verschuldigd ben. Want als Hij me een slechten vader
had gegeven, dan moest ik hem nog dankbaar zijn. Maar, we mogen
niet blijven kletsen; we moeten naar de les! M. 't Is al drie uur.
N. Ik heb alles klaar. M. Ik ook. M. Kom, we gaan naar de klas.
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HOOFDSTUK III.
ONDER DE HOGERE JURISDICTIE
VAN DEN PRINS (1687—1794).

¿L-^

e eerste October 1625 hadden de Staten van Holland en
West-Friesland, na het advies te hebben ingewonnen van
universiteit, kerk en stedelijke besturen, een „School-ordre over de
Latijnsche Schooien" gearresteerd, die met Pasen van het volgende
jaar moest ingevoerd zijn 1 ) . Hoewel de Hollandse steden zeer
gesteld waren op haar onafhankelijkheid in allerlei opzicht en als
het ware evenzovele republiekjes vormden in de republiek, toch
kwam deze school-ordre langzamerhand overal in gebruik, of
althans veranderden de stedelijke regeringen de tot nog toe alleen
door haar goedgekeurde schoolreglementen enigermate volgens de
door de Staten gegeven nieuwe richtlijnen 2). Het was een der
wensen van de Dordtse synode geweest, dat de Sta ten-Generaal „een
school-ordre" voor de Latijnse scholen zouden vaststellen, om tot
meer eenheid te komen in het onderwijs a ) . Weldra kwamen de
Latynse scholen in de republiek onder bizonder toezicht van de
Raad van State 4 ), en vele scholen buiten het gewest Holland namen
1
) School-ordre, Gemaekt enee jearresteert by de Heeren Staten van Hollant
en Vrieslant, over de Latijnsche Schooien binnen den selve Lande, 1625, In
's Gravenhage, Bij de Weduwe, ende Erfgenamen van wijlen HiUebrant Jacobsz.
van Wouw. Ook in Groot Placaet-Ъоеск, I, col. 275—82, en in Kerkelijk
Plakaatboek, door N. WILTENS, I, 's Gravenhage 1722, blz. 461—70.
2
) Vgl. W. TONCKENS, De Grammatica Latina van Vossius en de Schoolordre
van de Staten van Holland van 1625, in Bijdragen tot de Vaderlandsche Geschie
denis en Oudheidkunde, 5de R., 6 (1919), blz. 64—84; J. J. DE GELDER, Ordre op
de Loti/Tiscíie scholen door de Staten van Holland en West-Vriesland
den
2 Oktober 1625 vastgesteld, en de Latijnsche school te Alkmaar, van 1638 tot
1693, in Bijdragen
3de R., 5 (1889), blz. 384—422.

8
) Kerkelijk
161S.

Plakaat-boek,

I, blz. 127—8: 163ste sessie der synode, 18 Mei

*) Vgl. FRura-CoLENBRAïTOEn, blz. 183, 197—203. De Latijnse school van
's-Hertogenbosch, die na de inneming van de stad in 1630 werd heropend, kwam
al aanstonds onder de jurisdictie van Den Haag, en zelfs werd buiten de
stedelijke regering om in 1636 een rector aangesteld. Vgl. D s HAAS, Bossche
scholen, blz. 28—34.
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de Hollandse school-ordre van 1625 over 5 ) . Toch kan men in deze
periode nog niet spreken van enige uniformiteit in onderwys en
onderwijsmethode. De Latijnse scholen zullen haar stedelijk karakter
pas na de wet van 1815 geheel verliezen.
Gedurende de twaalf jaar vóór 1637, toen Breda Spaans was, kon
er natuurlijk niets gebeuren in de nieuwe richting, die van het
Noorden uit was aangegeven. Maar ook ná dat jaar vernemen wij
nog niets van die aard: altijd bleef de stadsregeling haar eigen
ordonnanties aan de school opleggen, weliswaar rekening houdend
met de voorschriften van de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal
der Verenigde Nederlanden, betreffende het gebruik van boeken in
overeenstemming met de gereformeerde leer, en het opleggen van
de eed van trouw aan alle schoolmeesters e ) . Meer hadden de
requesten van de Bredase kerkeraad en van Ds. Van Renesse ook
niet kunnen bereiken.
De stad en de baronie van Breda behoorden, na de definitieve
verovering door Frederik Hendrik, tot de generaliteitslanden d.w.z.
dat zij werden bestuurd door de Generaliteit of Staten-Generaal,
die soevereine rechten konden uitoefenen op de veroverde landstreken 7 ) . Maar de baronie was tevens het heerlijk bezit van het
Huis van Oranje; de Prins was heer en baron van Breda.
Tot nog toe hebben wy niet gezien, dat of de Staten-Generaal of
de Prins rechtstreeks ingrepen in de zaken der Latijnse school te
Breda, hoewel het bekend is, dat het Huis van Oranje in de loop der
17de eeuw meer en meer belangstelling gaat tonen voor burgerlijke,
kerkelijke en speciaal onderwijs-aangelegenheden in zyn bezittingen e ) .
Sedert jaren was Willem ΠΙ, die een gedeelte van zijn jeugd aan

s

) De schoolwetten, die 29 Juni 1639 te 's-Hertogenbosch werden gemaakt,
waren geheel geïnspireerd op de school-ordre der Staten van Holland van 1625;
DE HAAS, a.w., blz. 46—17.
o) Zie de plakkaten van de Staten-Generaal van 4 April 1596, 27 Maart 1612
en 26 Februari 1622, hernieuwd in 1629, 1641, 1649; Groot Placaet-boecfc, I,
col. 193—210.
Ό
β

FHUDÎ-COLENBRAIIDEH, blz.

194.

) Vgl. Α. HAILEMA, De schoolmeester-koster in 'de Baronie van Breda om
streeks het midden der 17de eeuw, in Sinte Geertruydtsbronve, 5 (1928), blz.
21—30, 49—60, 112—8; 6 (1929), blz. 10—19.
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het hof te Breda had doorgebracht, stadhouder geworden en hij
voerde een krachtig bewind *).
Wat mag dan wel de reden geweest zijn, waarom de magistraten
van Breda op 20 Februari 1687 aan de commissie, die naar Den
Haag werd gedeputeerd, opdroegen om daar ook de schoolkwestie
te gaan bespreken? Misschien hadden zij wel een wenk van hogerhand ontvangen. Zeker is het, dat de treurige toestand van het
Latijnse onderwijs ter stede een reis als deze gewenst maakte.
Rector en conrector van de school waren immers beiden in de maand
Januari afgetreden, en slechts een jonge praeceptor bleef nog over.
Bovendien had men de laatste jaren veel moeilijkheden met de
meesters ondervonden; het onderwijs zelf zal niet hoogstaand zijn
geweest.
De Bredase commissie bestaande uit de heren Van Buerstede en
Snellen begaf zich naar de Domeinraden of Heren van de Raad en
Rekeningen van Zijne Hoogheid. Dit college had niet alleen een
adviserende en toeziende taak in de zaken van bestuur en financiën,
van hofhouding en domeinen, het deelde ook in de besturende macht
van den prins door het benoemen van predikanten, kosters en
schoolmeesters en had het toezicht op het onderwijs in de bezittingen
van het Oranjehuis 1 0 ). Gecommitteerden brachten 5 Maart rapport
uit; aangaande het rectorschap der Latynse school konden zij slechts
meedelen, dat hun bij een volgend bezoek te Den Haag bescheid zou
worden gegeven " ) . Op 12 Maart werden de beide leden der commissie opnieuw gecommitteerd en 24 Maart rapporteerden zij, dat
de griffier van de prinselijke Raad, W. van Schuylenburg, naar
Breda zou komen om met de heren magistraten te spreken 1 2 ).
Ten gevolge van deze besprekingen met den griffier werd dan
toch door de stedelijke regering, niet direct door de Domeinraden,
en ook zonder verdere approbatie op 14 Mei 1687 als rector benoemd:

s

) FHUIN-COLENBRANDER, blz. 297—9.
) Vgl. VEEZE, De Raad van de Prinsen van Oranje, blz. 47—57.
«) GA 32, Ы. 216b.
12
) GA 32, bl. 217b, 219b. Willem van Schuylenburg was van 8 Januari 1685
tot 170S secretaris-griffier van de Raad en Rekenkamer van 'Zijn Hoogheid;
van 1696 af werd hij bijgestaan door een adjunct, (zijn zoon?) Johan van
Schuylenburg, die hem opvolgde. Vgl. ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch.,
ar. 577, bl. 652a.
10
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Ds. Jacobus ARTOPAEUS " ) , op een tractement van slechts 500 gl. " ) .
Deze rector zou tegelijk predikant blijven en als zodanig ook worden
gesalarieerd. Het conrectoraat der school bleef voorloopig vacant;
praeceptor Hausman nam het intussen waar en ontving daarvoor
van stadswege de som van 50 gl. " ) . Doch 21 Augustus werd Johannes Henricus MONTANUS conrector; deze zou jaarlyks 500 gl. genieten l e ) .
Artopaeus, die reeds op leeftijd was, heeft het rectoraat slechts
korte tijd bekleed. Zijn „commissie" werd einde Maart 1689 ingetrokken 1 T ). Zonder tussenkomst van de prinselijke Raad werd op
15 Juni 1689 als opvolger benoemd: de jurist Eduard VAN -ZURCK
(Zorgen, Zurgh), die als rector een salaris van 800 gl. kreeg. Omdat
hij tevens als Lector iuris et literorum werd aangesteld, zou hij uit
dien hoofde nog 200 gl. per jaar ontvangen " ) . Het lectoraat in de
rechten en de letteren behelsde publieke lessen, die bedoeld waren
voor de naar meer ontwikkeling strevende ingezetenen der stad,
maar ook de leerlingen der hoogste klasse der Latijnse school konden
ze bijwonen. Deze instelling lijkt nog een echo te zijn van de Illustre
School van 1646 1B ). Mr. Van Zurck diende ook de muzen; zijn
gelegenheidsvers op de verjaardag van prins Willem III, intussen

13
) Artopaeus was predikant te Den Briel, toen hij in 1677 te Breda werd
beroepen als Waals predikant; VAN GOOR, blz. 77 en GA 15, Uz. 125—8. Hij
leefde nog langer dan 1704 (als sterfjaar aangegeven bij VAN GOOR), want in
Augustus 1705 was „Ds. Arthopé wegens hoogen ouderdom ende verzwakkinge
des lighaams niet in staat om den predikdienst waer te nemen", volgens GA 16,
bl. 44a. Hij stierf in Japuari 1709 te Breda. Vgl. NNBW, VI, col. 54 (F. S. KNIPSCHEER); BWPG, I, blz. 261—2.

" ) GA 32, bl. 227 a; 118, bl. 205 b; 1665, Ы. 85 b (waar echter als bedrag
staat vermeld: 600 gl.)
16
) GA 1665, bl. 136 b.
" ) GA 118, Ы. 205 b; 1666, bl. 91 ab. De nieuwe conrector was de zoon van
Ds. Petrus Montanus (1631—79), predikant te Utrecht; NNBW, X, col. 646—7
(W.M.

С

REGT).

17

) GA 33, bl. 43 a; 1667, bl. 84 a.
le
) GA 118, bl. 217 a; 1667, bl. 84 b. Het transport der meubelen van
Zurck geschiedde op stadskosten; GA 33, Ы. 61 a; 1667, Ы. 107 a.

Van

10
) Hetzelfde geschiedde ook wel te Middelburg, waar eveneens een Illustre
school heeft bestaan. Ook komen dergelijke benoemingen voor in steden waar
uitsluitend Latijns onderwijs werd gegeven, zoals te Goes, IJselstein en Kampen.
FeiteLük is zulke aanstelling een gerede manier, om den rector der stadsschool
een behoorlijke salaris-verhoging toe te kennen, zonder hem daarom een aalmoes in de hand te stoppen.
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koning van Engeland geworden, werd op stadskosten gedrukt 2 0 ).
Vijftig jaar tevoren had men het nuttig geoordeeld, Coenraad
Leidsterre als schrijfmeester te benoemen in de Latijnse school;
thans, 20 November 1689, werd bij provisie een ongenoemde
schrijfmeester aangesteld, eveneens à 25 gl. per jaar; hjj zou
dagelijks in de grote school schrijfles geven van 11 tot 12 uur 2 1 ).
Griffier Schuylenburg had ook gerecommandeerd een bekwamen
meester „in de nederste schoole" te plaatsen. Gevolg gevend aan
deze wenk, zou men overgaan tot de benoeming van een praeceptor
in plaats van den ouden meester Hausman, die het emeritaat zou
verkrijgen 2 2 ). De magistraat benoemde 13 November 1690 Ds.
Johannes Jacobus RIESMAN, op een tractement van 300 gl. 2 S ).
's Anderendaags aanvaardde de nieuwe meester zijn ambt. Een
anderen candidaat, Johannes MAURITIUS, die praeceptor was te
Maastricht, had men wel in de stad ontvangen, maar ten slotte niet
aanvaard 2 4 ).
Voor de laatste maal werd het salaris van Mr. Van Zurck uitbetaald op 15 September 1691 2 б ) . Hij was intussen reeds tot rector
benoemd van de Latijnse school te Haarlem
Montanus nam het rectoraat waar
prijzen voor de jongens

2e

27

2e

) . Conrector J. H.

) ; hij kocht ook in 1692—3 de

) . De laatste jaren werd er steeds minder

geld voor pryzen uitgegeven

2β

) ; wel een bewijs, dat het leerlingen-

20) Stadsrekening over 1689—90; GA 1668, bl. 120 b. In de bibliotheek der
Latijnse school is nog aanwezig de tweede druk (1727) van Van Zurck's Codex
Batavus.
21
) GA 33, bl. 73 b.·
23
) GA 33, bl. 92 b. Hausman zou per jaar nog 300 gl. blijven genieten;
GA 1668, bl. 122 b; 1669, bl. 79a.
2!
>) GA 119, bl. 24 a (akte van aanstelling) ; vgl. GA 33, bl. 97 a; 1669, bl. 79 a.
-*) GA 1668, bl. 122 b.
« ) GA 1669, bl. 78 b.
2e
) Van Zurck bleef in deze functie tot aan zijn dood in 1725. Vgl. HOFFMAHN,
Beknopte Geschiedenk van het Gymnasium te Haarlem, blz. 16—19. Te Haar
lem publiceerde Van Zurck o.a. een bloemlezing uit Cicero's redevoeringen,
Ciceronis selectos orationes (1694), waarvan nog een vierde uitgave verscheen
in 1809, en een uitgave van Horatius' Carmina (1696) ; VAN DER AA, Z, blz. 21.
2T
) Overeenkomstig apostille van 12 Maart 1693 (GA reg. 149), ontving hy
daarvoor de som van 250 gl.; GA 1671, bl. 115 a.
гв
) GA 1671, bl. 115 a.
2
») In 1690 een bedrag van 21 gl. 17 st.: Ga 1668, bl. 120 a. In 1691 nog
19 gl. 17 st.: GA 1669, bl. 124 a; doch in 1693 slechts 11 gl. 17 st.: GA 1671,
bl. 115 a.
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aantal aan het slinken was. Montanus werd spoedig rector. De
stedelijke regering zegde hem 18 Maart 1694 een jaarwedde van
300 Rijcxdaelders toe ï 0 ) . Deze meester zou het langst van alle
rectoren aanblijven en zijn gouden rectoraat mogen vieren.
De curatoren van de Latijnse school waren van October 1682 af
vijf in getal, onder wie meestal de stadhouder Ь1), de presidentschepen of binnenburgemeester en de buitenburgemeester, benevens
een lid van de stadsregering en de oudste predikant van de stad;
soms waren er zelfs zes curatoren 8 2 ) . Ds. Plante, die zoveel jaren
lid van het curatorium was geweest, werd na zijn dood in 1690 8 8 )
vervangen door den ouden Ds. Artopaeus, gewezen rector der school.
De Bredase magistraten, die toch al zoveel geld hadden uitgegeven
voor hun Latijnse school, kwamen op het gelukkige denkbeeld, aan
den koning-stadhouder Willem Ш het verzoek te richten de pen
ningen van de verpachting der domeinmolens, die vroeger werden
besteed voor de Illustre School, thans ten bate van de Latynse School
te mogen gebruiken. Derhalve gingen op 15 Januari 1692, twee
gecommitteerden, stadhouder J a n van Goor en schepen Bemagie,
naar Den Haag met dit verzoek Si). Een maand later, 28 Februari,
werd rapport door gecommitteerden uitgebracht: de griffier van de
prinselijke Raad zou met de heren komen spreken 3 S ) . Als gevolg
van de besprekingen werden 3 Mei de bedoelde penningen toege
kend, n.l. een stuiver per gulden, tot onderhoud van de triviale
scholen en dit voor de tijd van vijf jaren * e ) . Deze uitkering bracht
voor een eerste termyn 3 Mei 1693 tot 3 Mei 1694, de aardige som
van 530 gl. in de stedelijke kas S 7 ) . Het bereikte resultaat was schit
terend. Een antecedent "was gesteld en men- kon verhopen dat de
twintigste penning van de domeinmolens zou toegekend blijven,
óók na het verstrijken van de eerste periode. Inderdaad is het zo
"o) GA 33, Ы. 179a; 119, Ы. 24b (akte van aanstelling).
,1
) De hier bedoelde stadhouder is de plaatsvervanger van den drossaard;
VAN GOOR, blz. 203. Namen van stadhouders komen voor in het ambtboek van
de Domemraden; ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch., nr. 578, blz. 58—59.
" ) GA 115, Ы. 77b en volgg.
^) Franciscus Plante, predikant te Breda sedert 1656.
" ) GA 33, Ы. 152b; vgl. 23, bl. 9b. Een concept van dit verzoekschrift in
GA 363 s.
8S
) GA 33, bl. 156a, 159b.
se
) GA 33, bl. 161 a.
e7
) GA 1672 (niet gefolieerd). De volgende jaren beliep dit geld tot 550 gl.
42

gegaan 3 β ) ; en nog tot in de 19de eeuw zou men daarvan de goede
gevolgen ondervinden, of althans zich daarop Jtunnen beroepen.
Maar het is de heren misschien ontgaan, alleen bedacht op momen
teel voordeel als zij waren, dat hierdoor een band van afhankelijk
heid in schoolzaken ten overstaan van den prins werd gelegd. Toch
was het verzoek van de Bredase magistraat zeer logisch, daar immers
in 1637 de goederen van het kapittel e.d. bij het domein van den
heer en baron waren geannexeerd en deze moesten dienen voor het
betalen van wedden aan predikanten, kosters, schoolmeesters e n z . s e ) .
Van de andere kant liep nu het zuiver-stedelijke karakter van de
school gevaar; want wie de leraren betaalt — en dat deed de prins
nu toch in feite — zal ook weldra het recht van aanstelling tot zich
willen trekken en wetten voorschrijven.
1.

Het gouden rectoraat van Montanus (1694—1744).

Nu Montanus rector werd, klom Riesman op tot het conrector
schap met een wedde van 500 gl.; dit geschiedde 18 Maart 1694 * 0 ) .
Riesman bleef bijna dertig jaar in functie, n.l. tot aan zijn dood in
December 1722. Op 29 November 1694 werd als praeceptor aange
steld: Johan Casper SCHRÖDER (Schreuder), die zoals zijn voorganger
300 gl. verdiende " ) ; vier jaar later vertrok hij echter naar Middelburg, waar hij 25 October 1698 tot conrector der Latijnse school
was benoemd " ) .
Op 17 Februari 1699 ving de nieuwe praeceptor, Ds. Jacob
LEVRINXVELT (Leverinckvelt, Leveringsveld), zijn onderwas aan te
Breda; zijn tractement was gelijk aan dat van zyn onmiddelUjken
voorganger * 3 ). Voor het tijdelijk waarnemen van het praeceptoraat
38
) Op 15 December 1698 rapporteerden gecommitteerden van uit Den Haag,
dat de penning weer voor zes jaar was toegestaan; GA 34, Ы. 134 b—135 a. Dit
was geschied overeenkomstig de suppliek van de stad, waarvan een niet geda
teerd concept in GA 353 d.
39
) Vgl. VAN GOOR, blz. 79; VEEZE, De Raai van de Prinsen van Oranje,
blz. 56.
" ) GA 119, bl. 24 b.
" ) GA 119, Ы. 25 a (akte van aanstelling).
42
) GA 1677 (niet gefoUeerd). Vgl. VOECLER, in Archief.... Zeeland, 7 (1894),
blz. 420. Ь 1717 werd Schröder rector te Utrecht, en in 1720 te Delft. VgL
EKKEB, De Hieronj/tnusschool te Utrecht, TL, blz. 13.
") GA 11S, bl. 25b.
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had men aan conrector Riesman een vergoeding van 25 gl. uitge
keerd " ) .
Een ogenblik heeft de stedelyke regering er wel aan gedacht, nog
een vierden meester aan de school te verbinden. Dit werd besloten
in de vergadering van 9 Januari 1698, maar van enige executie
vernemen wy niets " ) . Leveringsveld kreeg een aanstelling als
conrector aan de Latijnse school te Maastricht, zoals werd mede
gedeeld in de vergadering van 8 Maart 1703 " ) . De heren, die den
praeceptor al een paar maal met een „vereeringe" van tien ducatons
(31 gl. 10 st.) hadden bedacht * 7 ), schonken hem bovendien bij zijn
afscheid zijn salaris van het lopende kwartaal " ) .
In de hoop, dat de penning van de domeinmolens hun zou Ъіц еп
toevloeien, wilden de magistraten zich blijkbaar hogere uitgaven
veroorloven, om thans .een goeden meester in de Latijnse school
aan te stellen. Zij besloten op 19 Maart 1703 een brief naar Leiden
te zenden, dat de professoren Trigland " ) en Marck 5 0 ) h u n een
bekwamen praeceptor zouden aanbevelen: op een weinig verhoging
van tractement zouden zij niet zien " ) . De brief werd 23 Maart
verzonden. Trigland antwoordde op 30 Maart, dat hij een geschikten
man kende, met name CAPEL, die zich grondig en alleen op de „goede
letteren" had toegelegd en reeds zes jaar te Leiden had onderwezen.
Men moest maar eens laten weten, wat de heren hem wilden
toeleggen en hoeveel meesters de school telde Β 2 ) . Op 4 April
besloten de Bredase magistraten, aan de hooggeleerden te Leiden
te berichten, dat zij niet zulk groot loon zouden kunnen geven als
-~———^-^
«
" ) GA 1677; vgl. GA 34, Ы. 149 b. Leveringsveld kreeg ook 25 gL
" ) GA 34, Ы. 95 b.
" ) GA 35, bl. 32 ab.
47
) GA 1680 (niet gefoUeerd); 1681, bl. 118 b.
«) GA 35, bl. 35 a.
9
* ) Jac. Trigland was in 1678 predikant te Breda geworden en van daar uit
naar Utrecht vertrokken in Maart 1680; GA 31, bl. 267 a. Hij werd in 168β
professor in de theologie te Leiden en stierf in 1705; NNBW, VI, col. 1284—5
F. S. KMPSCHEEH).
60

) Johannes van Marck, zoon van den rector der Latijnse school te Sneek,
werd achtereenvolgens professor te Praneker (1676), te Groningen (1682) en te
Leiden (1689), waar hq stierf in 1731; NNBW, IX, col. 648—50 (F. S. KMPSCHEEH).
" ) GA 35, bl. 37 b.
52
) GA 264 bevat de copie van de brief. Hier wordt bedoeld Johan van
Capel, die in 1706 nog praeceptor was der zesde klasse aan de Latijnse school
te Leiden; vgl. Tijdschrift der Nederlandsche Gymnasien, 1864—5, blz. 167.
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van hen wel verwacht zou worden, en zy derhalve op het voorstel
niet konden ingaan l 1 8 ) . Maar intussen was reeds, op de 2de der
maand, een andere candidaat benoemd, Johan ROSIJN, (Eossijn,
Roseijn), die het ambt voor 200 gl. wilde aanvaarden, met de belofte
om na de dood van Hausman 500 gl. te trekken " ) . De brief, die de
stadssecretaris aan Trigland had geschreven, was blijkbaar niet dui
delijk genoeg geweest, want professor kwam op 19 April met een
nieuwen candidaat voor de dag, den heer D E HASE, doctor medicinae
in Den Haag, „bij ons verscheyden jaren bekent om sijn bequaamhijd
en goeden wandel" ") ; deze aesculaap viste natuurlijk achter het net.
Aan praeceptor Rosijn gaven de heren van de magistraat een aan
de stad toebehorend huis in de Annastraat ter bewoning; zij schon
ken hem nog 25 gl. voor transportgeld, met bijvoeging, „dat haer
Ed. Achtb. van hem, als praeceptor deser eerste schole aangesteld,
souden verwagten alle vleid en neerstigheid" Β β ) . Niettegenstaande
deze tegemoetkoming kon Rosijn blijkbaar het financieel niet bol
werken; men gaf hem, 3 Januari 1704, een gratuïteit van 63 gl. 5 7 ),
29 Mei nog 80 gl., ditmaal als voorschot, omdat hy vervolgd werd
door zijn crediteuren B8) ; en 30 Maart 1705 weer 20 ducatons (63 gl.)
als gift, omdat hij zeer ongelukkig was en zelfs armoede leed 6 8 ).
Het bleef zo maar duren: nieuwjaarsgiften, avancementen enz.,
telkens voor zyn „iver en neerstige vlijt" of zijn „vljjtige conduite",
en wel tot in 1713 e o ) . In 1716 kwam er nog een geschenk van
60 gl. " ) en ten slotte verliet Rosijn de school, 2 Mei 1721 и ) . Wat
moeten wij het meest bewonderen: de niet-falende vrijgevigheid van
de magistraten, de onverzwakte ijver en vlyt van den meester of de
moed waarmee hij bleef strijden tegen de moeilijkheden? Of valt
β») GA 35, Ы. 44 ab; 264, m dato.
»*) GA 35, Ы. 43 b.
" ) GA 264. De brief werd 21 April ter tafel gebracht in de raad (GA 35,
Ы. 52 b); maar verder werd er niet op gereageerd.
" ) GA 35, Ы. 47 b—48 a; vgl. 1681, Ы. 123 a (25 gl. voor transportkosten);
1682, bl. 126 b (80 gl.).
" ) GA 1682, bl. 122 b (83 gl.).
« ) G A 35, bl. 199 b; vgL 1682, bl. 126 b.
" ) G A 35, bl. 292 b; vgl. 1682, bl. 89 b, en 1683 (niet gefoüeerd).
eo
) G A 1684, bl. 136 a; 36, bl. 1 a, 10 ab, 101 b, 169 ab, 249 ab; 37, bl. 22 a,
182a; 1690, bl. 167b.
" ) G A 1695, bl. 157 b.
OT
) G A 1699, bl. 147 b—148 a.
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misschien Rosijn helemaal niet te bewonderen, doch was het een
man die tegen het leven niet was opgewassen?
Wederom ontstond er een geschil over de plaatsen van de leer
lingen en hun meesters in de grote kerk. De stedelijke regering
besloot nu, 17 April 1703, dat de kerkmeesters de banken der
studenten in de grote kerk zouden laten veranderen en „approprie—
ren tot plaatsen voor luiden van fatsoen" e 8 ) . Enige jaren later moes
ten de rector en de leraren him kerkbank afstaan aan mevrouw Van
Broeckhuyse; de rector zou plaats nemen in de bank van de heren
tienraden, de leraren in de bank achter de advocaten M ) . Volgens
een aantekening uit het jaar 1741 in de begrafenisregisters van de
grote kerk, zaten de leerlingen der Latijnse school in het vijfde
„coirken", of kapel van St. Michiel e 5 ) .
De gepensioneerde leraar Hausman zou, krachtens een resolutie
van 31 Mei 1714, in plaats van 200 gl. in het vervolg slechts 150 gl.
genieten, maar er staat bijgeschreven, dat het geschiedde „volgens
zijne eijgene praesentatie" β β ) . Twee jaar later besloot men den
ouden emeritus onder te brengen in het gasthuis op het Boscheinde,
waardoor de stad jaarlyks 150 gl. zou besparen ·'). Begrijpelijk
voelde Hausman daar niet veel voor, maar de toestand van de
stedelijke finantiën was zo desolaat, dat de heren bij hun besluit
moesten blijven ββ ) en hem bijgevolg na 13 Augustus 1717 het
gewone pensioen niet meer uitbetaalden. Later gaf men hem even
wel nog een gering weekgeld, belopende 21 gl. per jaar $ e ) . Nu dan
toch in 1717 de 150 gl. van Hausman's jaargeld waren гц gekomen,
had praeceptor Rosijn voorzeker gehoopt, dat hjj wel op een ver
hoging van salaris mocht rekenen; er kwam niets van. In Januari
1719 zond Rosijn een verzoekschrift, opdat men hem tenminste een
milddadige gift zou toekennen, om een uitzet te kopen voor zijn
zoon, die te Leiden ging studeren T 0 ) . Maar de magistraat beschikte
afwijzend op het verzoek.
es

)
*)
raden,
6
»)
"β)
07
)
<">)
o")
70
)
e
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GA 35, bl. 51 b.
Resolutie van 9 Februari 1719; GA 40, bl. 149 b—150 a. Over de tien
zie noot 95, op blz. 101.
Tax., 7 (1900), blz. 63.
GA 38, bl. 129 a.
GA 39, Ы. 165 a.
GA 39, bl. 258 ab.
GA 1698, bl. 179 a.
GA 353 t.

Niettegenstaande de erbarmelijke staat van de financiën, werden
ook nog in 1717 de gebruikelijke prijzen aan de schooljeugd toegekend n ) .
Sedert 1704 kwamen de penningen van de domeinmolens niet
meer, waarop men altijd had gerekend voor de schooluitgaven. In
Augustus 1719 ontving de stedelijke regering echter vanwege Hoog
Mögenden de som van 1250 gl. 7 2 ). Drie achtereenvolgende jaren
ging dit door. Veel baten deed het evenwel n i e t
Na het rapport van curatoren te hebben gehoord besloten de
magistraten, 26 April 1721, om een zekeren Vermoldus AMTSHOFF
naar Breda te doen komen, om hem te examineren. Hij zou de plaats
van Rosijn moeten innemen en men was bereid den nieuwen
magister jaarlijks 500 gl. te geven 7 3 ). Op 5 Juni werd Amtshoff
aangesteld en Rosijn vertrok " ) .
Weer moest men nu een beroep doen op de Raad van Zijne Hoogheid, want de financiële toestand te Breda was onhoudbaar geworden.
J a n van Goor had in de raadsvergadering van 16 Juni 1721 een
treurig rapport uitgebracht: de stad had 40 à 50.000 gl. aan schulden
en ieder jaar kwam er een tekort van enige duizenden bij, zonder
dat er ook maar hoop was op een spoedige verandering. Hij besloot
zijn uiteenzetting met het sombere vooruitzicht, dat een totale ruïne
te wachten stond " ) . Stadhouder Pieter van Bemagie werd 18 September naar Den Haag gedeputeerd. Gelukkig kon men na
allerhande moeilijkheden verkrijgen, dat de subsidie van 1250 gl.
gedurende de zes volgende jaren (d.i. tot 31 December 1727} zou
worden toegekend 7 e ) .
De toestand der stadsfinanciën ging natuurlijk ook drukken op
de Latijnse school. Opvoeding en onderwijs zijn meestal de eerste
slachtoffers bij noodzakelijke inkrimping van begrotingen. Als de
plaats van conrector open viel, zou men die eenvoudig afschaffen
en bij de aanstelling van een nieuwen rector of praeceptor zou men
het salaris moeten verminderen. Aldus besloten de vroede heren
) Resolutie van 12 Augustus 1717; GA 39, Ы. 278 a.
«) GA 1697, Ы. 62 b; vgl. 40, Ы. 193 a.
78
) GA 41, bl. 103 b—104 a.
T4
) GA 41, Ы. 121 ab. In de reiskosten van Amtshoff werd ook voorzien; vgl.
GA 41, bl. 124 b; 1699, bl. 185 b. Rosijn stierf in 1727 als praeceptor te Dordrecht;
SCHOTU, De illustre School te Dordrecht, blz. 164.
7B
) GA 41, bl. 125 a—126 a.
7e
) GA 41, bl. 149 a, 159 b; 1701, bl. 35 ab.
71

7
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van Breda op 17 November 1721 T 7 ) . Een jaar later stierf reeds
conrector Riesman, December 1722. Het eerste punt van het
bezumigingsprogram kon dus al worden toegepast. Kort daarop
verliet ook praeceptor Amtshoff de school, 19 Januari 1723 7 e ) . Toch
werd de nood-resolutie niet in al haar gestrengheid uitgevoerd.
Eerst hebben de heren hun uiterste best gedaan om Amtshoff te
behouden. Zij zagen wel in, dat hun nieuwe voorwaarden voor een
nieuweling weinig aanlokkelijk zouden zijn. Als de praeceptor
wilde blijven, zou men hem de titel van conrector verlenen met een
tractement van 600 gl. en recht op dubbel schoolgeld 7 i ) . Amtshoff
vroeg evenwel 700 gl. en dat kon men niet geven. Hij werd daarom
liever conrector te Lingen. Daarop besloten de magistraten in de
couranten te adverteren dat de conrectorsplaats aan de triviale
scholen vacant was en dat iemand die daartoe „de nodige requisiten
en bequaamheyt" had, zich kon adresseren aan de heren curatoren
van de school e o ) . Opmerkenswaard is het, dat juist in die tijd n.l.
νεη 1720 tot 1724, voor de tweede maal geen enkele predikant
zitting had in het college van curatoren β 1 ) .
De geschiedenis kan niet vermelden, of er op deze advertentie —
de eerste van die aard in Breda — veel sollicitanten zijn gekomen.
Twee weken later echter konden de magistraten, op voorstel van
curatoren, den nieuwen conrector aanstellen: Pieter MONTANUS,
Sacri ministerii candidatus 9 2 ) ; vermoedelijk was híj een familielid,
misschien wel de zoon van rector Montanus.
Langzamerhand voelden de magistraten het einde van de termijn
der jaarlijkse subsidie van 1250 gl. naderen en nog was er geen
")

GA 41, Ы. 179 a.

78

GA 1701, Ы. 123 b.

)

79
) Resolutie van 4 Januari 1723; GA 42, Ы. 1 a. Het voorstel was
curatoren uitgegaan.
в0
) GA 42, bl. 3 a—1 а (10 Januari).
81

ber
DJ.
als
Dr.
aan

van

) De predikanten probeerden het oude privilege te herwinnen, in Novem
1723 en September 1724; GA 42, bl. 123 ab, 321 a—322b. Zo werd dan ook
Johannes Kaskee (predikant te Breda van 1693 tot 1731) in October 1724
curator gekozen. Na hem kwam Ds. Gabriel van den Velde, en na dezen
Samuel Hoeufft. Ds. Hoeufft (1703—89) was predikant te Breda van 1732 tot
zijn emeritaat in 1788; NNBW, П, col. 601 (W. M. С REGT).

β2
) Resolutie en akte van aanstelling, 25 Januari 1723, in GA 42, Ы. 7 a;
120, Ы. 136a. In zoverre wprd er rekening gehouden met de resolutie van
November 1721, dat deze conrector slechts 500 gl. tractement kreeg.
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definitieve verbetering in de financiële toestand van de stad gekomen. Op 30 September 1727 ging er dan ook een commissie naar
Den Haag, om nogmaals gedurende zes jaar deze toelage te mogen
ontvangen 8 8 ). De vergunning kwam in April 1728, maar slechts
voor drie jaar e 4 ). Daarna werd ze nog eens voor drie jaar toegezegd,
en zo maar door 8 5 ).
Gelukkig hadden de toenmalige Bredase magistraten het verstand,
om dwaze resoluties van hun voorgangers niet ten uitvoer te leggen.
Zo had men op 13 Maart 1719 besloten, het versleten leien dak der
school te vervangen door een pannen dak, mits de rector het in de
toekomst zou onderhouden β β ) ; maar toen de reparatie van de pan
nen in 1726 nodig bleek geschiedde het geheel op stadskosten " ) , en
nogmaals tien jaar later 8 8 ) .
De Latijnse school ging haar sukkelgangetje gedurende de laatste
jaren van het rectoraat van Montanus sr., die in 1744 zijn gouden
jubileum als rector kon vieren. In dit jaar besloten curatoren een
beetje leven te blazen in het seniele gedoetje. Op hun voorstel
decreteerden de magistraten op 20 Augustus 1744, dat in het vervolg
de jaarlijkse oraties, die bij gelegenheid van de jaarlijkse promotie
en prijsuitdeling werden gehouden, zouden plaats hebben in de
Franse kerk M ) ; men had hen toch gewezen op het voorbeeld van
de Hollandse steden.
De plechtige oraties nemen de plaats in van de dialogen en
toneelstukken van vroeger. Sedert het vertrek van de jezuïeten in
1637 waren er — zoverre wij weten — geen „acties" of stukken
meer vertoond door de leerlingen van de Latijnse school. Het
curatorium van de school telde onder zijn leden niet alleen vooraanstaande leden van de Hervormde kerk, maar ook gewoonlijk een
der Bredase predikanten. Over het algemeen echter namen de
predikanten in Nederland een eerder afwijzende houding aan ten
overstaan van het toneel; dit in tegenstelling met de katholieke
geestelykheid en zeker met de jezuïeten, die zeer yverig waren op
e

») GA 45, Ы. 54 b—55 a.
·*) GA 45, Ы. 119 a.
e5
) GA 46, Ы. 435b, 446a (Juni 1731); 48, Ы. 41b, 49b, 53b (Juni 1734).
* e ) GA 40, Ы. 156 a—157 b.
" ) Resolutie van 14 October 1726; GA 44, Ы. 144 b—145 a.
88
) GA 51, Ы. 97 b (8 April 1737).
··) GA 59, Ы. 284 b-285 b.
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dit gebied en die zelf verschillende spelen voor het schooltoneel
90
hebben gemaakt ) .
Rector Montanus die thans een 57-jarige diensttijd achter de rug
had, verzocht om eervol ontslag met behoud van zijn tractement.
Dit ogenschijnlijk billijke geval bracht veel ellende aan de stedelijke
regering. De copie van een brief d.d. 11 September 1744, door de
91
raadsleden gericht aan den drossaard, den graaf Van Randwijck ) ,
geeft als bijlage een verzoekschrift, dat de Bredase regering wilde
richten aan Willem Г . ffieruit blijkt, dat de prins bij het vernemen
der gunstige beschikking der magistraten ten voordele van Mon
tanus sr., en waarvoor zij de goedkeuring van Zijne Hoogheid
vroegen, zeer misnoegd was. De nog jonge prins of zijn omgeving
beschouwde het als een vergrijp tegen zijn gezag als heer en baron
van Breda, dat de heren trachtten te verkleinen, en dit niet alleen
in het onderhavige geval, maar sinds geruime tijd. De magistraten
waren zo гц de volgende punten ter verontschuldiging aan te
brengen: 1) drossaard, burgemeesters en schepenen hebben „van
oude tijden herwaerts" altijd de rectoren, conrectoren en praeceptoren der Latijnse school mogen benoemen; 2) zy hebben het recht
om gratificaties te verlenen aan de door hen aangestelde ambtenaren;
3) in het betwiste geval zijn zij deze bevoegdheden niet te buiten
gegaan; 4) zij hebben nu derhalve niets gedaan, wat strijdig is met
de hoge rechten van den heer en baron. Zij zijn ook bereid het
eerste punt te bewijzen uit de oude commissieboeken. Nu hadden zy
gemeend rekening te moeten houden met de vele en langdurige
diensten door rector Montanus aan de stad bewezen. Zij protesteren,
ooit iets te hebben willen ondernemen tegen het wettige gezag van
Zijne Hoogheid, en verklaren zich geheel onderworpen en onder
danig.
Waarop steunen de rechten van den prins, welke de stedelijke
e0

) Vgl. G. D. J. SCHOTEL, Tilburgsche avondstonden, Amsterdam 1850, blz.
188—210, over de toneelspelers en de geestelijkheid in Nederland; blz. 289—313
over het Nederlandse schooldrama. Men leze het „Berecht aan alle kunst
genoten en voorstanders van den schouwburg", dat Vondel plaatste ter inleiding
van zijn treurspel Salmonella (J657,),· VONDEL, Volledige dichtwerken en oor
spronkelijk proza, verzorgd en ingeleid door A. VEBWEY, Amsterdam 1937, blz.
378—9. Over de opvoering van schooldrama's in het bizonder, zie WORP, Geschie
denis van het drama en van het tooneel, I, blz. 236—9.
01
) GA 216, Ы. 36 а—68 а. Steven rijksgraaf van Randwyck (1698—1769)
werd drossaard van Breda in 1736; VAN Go«», blz. 213; NNBW, ΠΙ, col. 1000
(W. M. C. REGT).

100

regering zou over het hoofd hebben gezien in dit geval en bij voorgaande beslissingen? Het wordt niet meegedeeld, maar wij denken,
dat de prins zich als heer en baron van Breda de rechten meende te
mogen toeëigenen, welke vroeger door het kapittel werden bezeten
ten opzichte van de school. Zoals gezegd, was aan het kapittel het
recht tot benoeming gegeven en aan de stad het recht van voordracht, volgens vonnis van de Raad van Brabant in 1550 e 2 ) . Het
kapittel was echter geïncorporeerd door den heer en baron en uit de
gelden van het kapittel zou voorzien worden in de tractementen van
de meesters en predikanten. Bovendien had de prins de laatste tijd
een jaarlijkse subsdie uit de verpachting der domeinmolens goedgevonden. Het zyn trouwens de heren „Domeinraden", die namens
Zijne Hoogheid de Bredase schoolzaken behandelen. De prins kon
derhalve een oud en een nieuw recht inroepen. Daar staat tegenover, dat van 1590 tot 1625, hoewel toen het kapittel nog feitelijk
bestond, maar niet meer erkend werd door de stedelijke regering,
de stad de benoeming van rector en meesters der Latijnse school
geheel aan zich had getrokken en daarmee doorging, na het verp
dwynen van het kapittel in 1637. Het verwijzen naar de oude
commissieboeken gaat dus slechts op tot in 1590, maar hoger niet.
Zo historisch juist heeft de Bredase magistraat de zaak echter
niet voorgesteld aan den drossaard, dien men als raadgever en
bemiddelaar in de zaak wilde betrekken. Van Randwijck antwoordde
van uit zijn kasteel „De Plack" bij Bemmel (Gld.), dat men best
zou doen een commissie naar Zijne Hoogheid te deputeren om de
zaak te sussen e 3 ) . Het grote request met het juridische verweer
van de magistraten werd niet naar Den Haag gezonden; een kort
verzoekschrift werd 17 September 1744 geredigeerd en verzonden " ) . Heren tienraden, die in financiële kwesties ook moesten
ов
gehoord worden, verschenen daags daarna ter raadsvergadering ) ;
een paar dagen later verklaarden zij zich bereid, de 750 gl. voor rector
β2

Zie hoger, blz. 14.
GA 277, in dato. Het zal aan Van Randwijck niet ontgaan zijn, dat Wil
lem Г zijn uitgebreide macht met krachtige hand liet gelden. Vgl. FRUÎND3

)
)

COLENBRANDER, blz. 324—6.

o*) GA 59, bl. 318 a—320 a.
0I>
) GA 59, Ы. 321 ab.Tienraden (d.i. tien raadsheren) werden in 1541 door
Reinier van Oranje ingesteld, als jaarlijks te kiezen vertegenwoordigers van de
ambachten; vgl. VAN GOOR, blz.249—50. De lijst der toemalige tienraden, in
Tax., 19 (1912), blz. 282—3.
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Montanus te betalen uit de stedelijke kas. Om hun gevoelens van
eerbied jegens den prins duidelyk te laten blijken, besloten magis
traten een vetten hamel en zes koppels kapoenen aan Zyne Hoogheid
present te doen · · ) .
Was het wegens de geschenken of om andere redenen, in ieder
geval het request werd op 8 October door den prins te Breda gunstig
geapostilleerd, op voorwaarde dat men als opvolger van Montanus
0T
een persoon zou kiezen, die hem aangenaam zal zijn ) . Van nu af
zullen er geen benoemingen meer gebeuren aan de Latynse school,
zonder voorkennis van den prins.
Op de laatste dag der maand benoemden de magistraten, volgens
last van Zijne Hoogheid, een commissie van vyf leden, om een
project te maken van de condities, waarop een nieuwe rector, con
rector en praeceptor van de Latijnse school konden worden aange
steld β β ) . Na herhaalde beraadslaging, ook van de tienraden, kon men
op 9 November aan den prins een project aanbieden: de rector zou
750 gl. 'sjaars verdienen, de conrector 500 en de praeceptor 400.
De rector zou bovendien 2 gl. en de beide andere docenten ieder
1 gl. per drie maanden van eiken leerling als schoolgeld ontvangen.
Uitdrukkelijk werd verzocht een derden meester aan de school te
mogen verbinden " ) . Het verzoek vond genade bij Zijne Hoogheid,
op voorwaarde dat de te benoemen personen hem aangenaam zou
den zyn 1 0 0 ) . Weldra echter maakte de prins zelf zyn candidaten
bekend, wier namen de binnenburgemeester aan de magistraten
meedeelde in de raadsvergadering van 15 December. Het waren:
Hoogeveen, rector te Kuilenburg, en Reitz, rector te Gorinchem 1 0 1 ) ,
voor het rectorsambt; Janson, wonende te Leiden, voor het ambt van
conrector 1 0 2 ) .
β")

GA 59, bl. 322 ab.

β7

) GA 277, in dato; AHA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch., nr. 1087, Ы.
58a—60b.
β8
) GA 60, bl. 14 a.
β") GA 60, bl. 36 a—37 b.
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)

GA 277, in dato 25 November; vgl. GA 60, bl. 53 a—54 a.
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) Karel Koenraad Reitz (1708—73) werd in November 1726 praeceptor te
Middelburg, in 1730 rector te Goes en in 1741 te Gorkum; in 1748 werd hij
benoemd als extraordinarius en in 1754 als ordinarius professor aan de Gel
derse hogeschool te Harderwijk; VOEGLEH, in Archief....
Zeeland, 7, blz. 435;
NNBW, Ш, col. 1049—50 (C. DE WAAHD).
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)

GA 60, bl. 57 b—58 b.

De rollen zijn nu geheel omgekeerd. In de 16de eeuw droeg de
stad haar drie candidaten voor en het kapittel benoemde den rector.
Thans komt de voordracht vanwege den prins en de benoeming
geschiedt door de stedelijke regering. Zo was het in feite. De griffier
van de prinselijke Raad en Rekenkamer verbloemde de waarheid
enigszins, wanneer hij aantekende: „Henricus Hoogeveen door de
10
magistraat aangestelt en door Z. H. geapprobeert" ?). Dit is wel
waar, doch de prins deed meer dan alleen maar goedkeuren; ook de
candidatenlijst kwam van hem en daarop stond de nieuw-benoemde
bovenaan. Deze interventie van de prinselijke Raad werd besten
digd en van Hoogeveen af staan alle benoemingen van Bredase
rectoren en leraren opgetekend in het amtboek van de Raad in Den
Haag.
Het is wel eigenaardig dat eerst vier dagen na de bekendmaking
van de voordrachtlijst, de vorige conrector, Pieter Montanus, een
verzoek om ontslag indiende. Waarschijnlijk werd hem dit dus van
hogerhand opgelegd. Hij bleef nog tot Pasen het rectoraat waar
nemen 1 0 4 ) ; intussen was hij tot predikant te Gilze beroepen.
2.

Het Rectoraat van Hoogeveen (1745—1761).

Ten slotte zonden 29 December 1744 de Bredase magistraten een
request aan den prins, opdat hij de verkiezing van Henricus
HOOGEVEEN tot rector en die van Nicolaus Johannes JANTZON tot
conrector „met desselfs approbatie genadigst gelieve te vereeren" 1 0 l > ).
Men lette op de formulering van het verzoek, waaruit duidelijk de
onmacht van de stad blijkt. De dubbele benoeming — als er hier
sprake kan zijn van benoeming — werd 13 Januari 1745 door Zijne
Hoogheid goedgekeurd en 1 Februari werd in de raad de missive
gelezen van den nieuwen rector, waarbij deze zijn benoeming
dankbaar aanvaardde en tevens verzocht, zijn overkomst naar de
stad enige tijd te mogen uitstellen wegens de aanstaande bevalling
van zijn vrouw en om intussen nog naar een praeceptor te kunnen
ma) ARA 's-Gravenhage Nass. Dom. Arch., та. 576, Ы. 52a; nr. 578 Ьк. 72.
1M
) GA 60, Ы. 60a; 1723, Ы. 53b.
106
) GA 277, in dato; vgl. 60, Ы. 72 ab. Wij verkiezen de schrijfwijze Jantzon
(boven Jansen of Jansson), omdat de conrector zo zijn naam schreef in de
opdracht van de Flavius Josephus-uitgave, die onder nr. 11 nog in de school
bibliotheek berust, en ook zo tekende in zijn brief van 25 Januari 1745, bewaard
in GA, reg. 277.
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10t

informeren ). Uit Leiden schreef de nieuw-benoemde conrector,
25 Januari 1745, dat hij de „honorable charge" gaarne wilde aan
10T
nemen ) .
Inmiddels zocht rector Hoogeveen een goeden praeceptor en
2 Maart maakte hy aan de stad Breda als zijn candidaat kenbaar:
Cornelius HAASVERBERG (Haesverbergh), praeceptor te Kampen, oud
10e
28 jaar
) . De heren zonden maar terstond een request aan Zijne
loe
110
Hoogheid
) ) en goedkeuring volgde reeds 13 Maart
) . Daarop
verzocht men den nieuwen praeceptor haast te willen maken en zo
mogelijk op het einde van de paasvacantie in de stad te zyn U 1 ) ;
wat Haasverberg dan ook beloofde 1 1 2 ) .
Met zichtbaar genoegen konden de magistraten dan eindelijk in
de vergadering van 26 April constateren, dat alles nu weer eens
geregeld was in de Latijnse school en zij nu drie meesters hadden,
die uitmuntten door grote geleerdheid, bekwaamheid en erva
ring 1 1 S ) . De tractementen zouden als op 10 April ingegaan worden
beschouwd 1 1 4 ) .
Waarlijk, de ц ег van de heren docenten voor hun school was
voorbeeldig. Rector Hoogeveen hield een inaugurale rede in de
Waalse kerk en de magistraten lieten het stuk drukken op stadskosten 1 1 5 ) . Nogmaals werd, op 4 Mei, de kwestie der kerkbanken
voor meesters en leerlingen behandeld en zelfs de vrouw en ook de
tante van den rector kregen een speciaal aangewezen plaats in de
kerk l l e ) .
Dit alles was werk naar buiten. In de school zelf moest ook
verandering en verbetering komen. Rector Hoogeveen sloeg de
10e
) GA 277, in dato; vgl. GA 60, bl. 104ab, 163ab. De rector ontving 20
zilveren ducatons als vergoeding voor verhuiskosten.
107
) GA 277, in dato.
108
) GA 277; vgl. 60, bl. 125 ab; 216, bl. 222 b—227 a.
10e
) GA 277; vgl. 60, bl. 125 b-126 b.
" 0 ) GA 60, bl. 139 b—140 a.
"!) Missive van 26 Maart; GA 216, bl. 232 a—234 a.
112
) Brief van 30 Maart; GA 277; vgl. 216, bl. 234b—236a; 60, bl. 149a.
11S
) GA 60, bl. 160b—162b.
114
) GA 60, bl. 159ab.
115
) GA 60, bl. 163b; de kosten beUepen 110 gl. 13 st. 8 penningen; GA 1723,
bl. 66a. Op 15 November werd besloten 12 exemplaren van de gedrukte oratie
aan Zijne Hoogheid te schenken; GA 60, bl. 325b.
lle
) GA 60, bl. 165ab.
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handen aan het werk; hy stelde nieuwe schoolwetten op, de curatoren maakten ze met gunstig advies over aan de magistraten en
dezen besloten dan op 20 Mei, de schoolwetten uit te vaardigen 1 1 7 ).
Omdat deze schoolwetten de voornaamste zijn welke de Bredase
Latijnse school heeft gehad en mede omdat ze vele tientallen jaren
meegingen (de leges van 1762 en 1775 zijn bijna gelijkluidend met
die van 1745), moge hier een kort overzicht volgen.
Van de zes klassen of afdelingen staan de twee hoogste onder den
rector, de twee middelste onder den conrector, de twee laagste onder
den praeceptor. De rector heeft bovendien het algemene toezicht
over de gehele school. De lessen duren dagelijks van 9 tot 11 v.m.
en van 2 tot 4 n.m. De leerboeken worden door den rector aangeduid. Het jaarlijkse examen wordt, na voorafgaand tentamen, door
curatoren afgenomen op de laatste Zaterdag der maand Juli. Bij de
plechtige promotie zullen prijzen worden uitgereikt; de prijsuitdeling geschiedt na de grote vacantie, in de Waalse kerk 1 1 S ). De
zomervacantie duurt vijf weken; de kleine vacäntie drie weken,
beginnende op het einde van Januari; vrije middagen worden
gegeven op Woensdag en Zaterdag. De gereformeerde jongens
moeten op Zondag de kerkdienst bijwonen onder toezicht van een
der meesters.
Er moge hierbij gewezen worden op de langere vacanties en het
kleiner aantal lesuren; thans zijn er slechts vier lessen per dag,
vroeger zes' en in de 16de eeuw nog acht. De vrije middagen zyn
vastgesteld op Woensdag en Zaterdag, terwijl er eertijds slechts één
speeldag was, op Donderdagmiddag. Sedert wanneer deze verandering is ingetreden, konden wij niet uitmaken. Minder streng wordt
de verplichting voor de meesters om in de kerkdienst toezicht te
houden; voorheen moesten immers alle leraren surveilleren.
In Januari 1747 reeds stierf de jonge praeceptor Haasverberg;
rector en conrector verdeelden zijn taak en zijn tractement onder
elkaar gedurende zes maanden 1 1 9 ). Dat kon echter niet Ыц еп
duren. De heren curatoren stelden voor, als praeceptor te benoemen
11T
) GA 60, Ы. 170a—176a. De tekst der schoolwetten in Bijlage XI. Over de
schrijfles, die vroeger van 11 tot 12 u. in de Latijnse school werd gegeven,
wordt niet meer gesproken.
118
) Uitgaven voor prijzen in de stadsrekeningen over 1745—6 tot 1748—9:
GA 1724, Ы. 86a; 1725, bl. 75a; 1726, Ы. 92a (slechts 20 gl.); 1727, Ы. 79a.
" 0 ) GA 1725, Ы. 60b.
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Luderus WAHNECKE, geboren te Bremen en wonende te Utrecht. Dit
voorstel vond instemming by de magistraten. Weldra ging het
request ter goedkeuring naar Den Haag ""J. Het is wel typerend,
dat de prinselijke Raad dit verzoek van de Bredase magistraat niet
terstond wilde inwilligen, maar eerst de terugkeer van den prins,
die toen afwezig was, afwachtte. Zijne Hoogheid had evenwel geen
bezwaren en 23 Juni werd Wamecke beroepen 1 2 1 ). Deze verzekerde
binnen drie weken te zullen arriveren in de stad 1 2 2 ). De officiële
aanstelling volgde, de 18de Juli 1 2 3 ). Enige dagen later, 29 Juli, stierf
de afgeleefde oud-rector Montanus en zijn erfgenamen kregen nog
80 gl. van stadswege 12 *).
Met praeceptor Wamecke troffen de magistraten het zeer ongelukkig. In de raadsvergadering van 24 Februari 1749 deed burgemeester De Bringues mededeling van een brief vanwege de ouders
van den „kranksinnigen praeceptor", waarin verzocht werd om een
jaarlijks pensioen, omdat de arme ouders niet in staat waren den
zieke te onderhouden. De magistraten dachten aan het geval
Montanus van vijf jaren geleden en stemden een pensioen
mits
autorisatie van Zijne Hoogheid 2 " ) . De vergunning bleef gelukkig
niet uit 1 2 e ). Inmiddels zou de rector zich tevens belasten met de
laagste klasse 1 2 7 ).
Veel hulp heeft de Bredase school van Wamecke niet gehad, maar
de magistraten zouden nog veel moeilijkheden met hem beleven.
Zij moesten vooreerst trachten den ongelukkigen zieke naar zijn
ouders te Bremen te zenden, en dat was niet zo gemakkelijk. De
20ste Maart besloot men hem tot Amsterdam te doen wegbrengen,
waar iemand den zieke zou komen halen 1 2 e ). Maar Wamecke was
) GA 61, Ы. 245b—247a (1 Mei 1747).
) Vgl. ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch., nr. 1087, bl. 72a—73a; GA
Cl, Ы. 268b—263b.
. 1 2 2 ) GA 278; vgl. 61, bl. 278a.
123
) GA 61, Ы. 288ab; 1725, bl. 60b.
124
) GA 1725, bl. 64a.
12B
) GA 62, bl, 325a—326a; vgl. 219, bl. 155b—159a (request aan Z^ne
Hoogheid, dat een voorbeeld is van nederige onderdanigheid!).
12e
) GA 62, bl. 360ab; 219, bl. 167b—169a.
m
)
Vooi· het boekjaar 10 October 1748 tot 10 October 1749 ontving hij
daarvoor 400 gl; GA 1727, bl. 66b.
lïe
) GA 62, bl. 369ab. De begeleider moest „sorge dragen dat [Wamecke]
niet echappere, off so [Ьц] sig mögt opponeren om voornoemde reijs te doen,
hem alsdan daertoe te dwingen".
120
121
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in ieder geval niet zo krankzinnig, of hij kon nog een request naar
Den Haag zenden, waarin hij om recht verzocht, daar hij te Breda
zeer slecht was behandeld. De prins liet het request doorzenden aan
de magistraten van Breda, die er ernstig over delibereerden. Ten
slotte zonden zij 9 Juli een zeer lange brief naar Den Haag, verge
zeld van de nodige bewijsstukken, waaruit moest blijken dat Warnecke niet alleen krankzinnig was maar ook aan geslachtsziekte
leed.
In zijn verzoekschrift had Wamecke nog de kans gezien, de stad
een hak te zetten. Нц beweerde dat het benoemingsrecht van de
leraren niet van rechtswege toekwam aan de stad, maar wel aan
Zijne Hoogheid. De stedelijke regering kon dan ook niet nalaten
dit in haar missive even recht te zetten en met klem nogmaals haar
recht te verdedigen. Van de zijde van den prins werd er verder niet
op gereageerd; het request van den praeceptor werd eenvoudig
afgewezen 1 2 0 ) .
Wamecke vertrok. Rector Hoogeveen werd aangesteld als curator
van de goederen van den ongelukkigen praeceptor 1 3 0 ) . Nu de plaats
van praeceptor open viel, moest er weer een nieuwe meester komen.
Als candidaat werd aan Zijne Hoogheid voorgesteld: Laurentius
HAMMIUS, geboortig uit Kuilenburg, oud 22 jaar, student van de
akademie te U t r e c h t 1 8 1 ) . 23 Juli werd ter vergadering meegedeeld,
dat de prins geen bezwaren had, en bijgevolg werd Hammius be
noemd 1 3 2 ) .
Een gelukkig initiatief werd in April 1749 door rector Hoogeveen
genomen, n.l. de stichting van een bibliotheek voor de Latijnse
school 1 8 a ) . Misschien is het idee van een bibliotheek in de school
toch niet zo nieuw, want in 1566 had Mr. Frans Camocius een
boekenkastje laten maken in het schoolhuis " * ) . De Illustre School
1го
) ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch., nr. 1087, Ы. 78a—91b; GA 219,
Ы. 294b—304b; 63, bl. 194b—196a.
130
) GA 63, Ы. 376a—378b, 416a—418a; 64, bl. 7ab.
lal
) GA 219, bl. 265b—269a; 63, bl. 135b—136b (resolutie van 12 Juni 1749).
132
) GA 63, bl. 249ab.
133
) GA 63, bl. 14a—27b, waar ook het tweetalige Latijns-Nederlandse
reglement is te vinden, dat werd goedgekeurd op 17 April. De Nederlandse tekst
van het reglement der bibliotheek wordt door ons gepubliceerd, samen met een
korte geschiedenis van de boekerij, in Het Boek. De catalogus werd hier als
Bijlage Х П opgenomen.
"*) Zie hoger, blz. 16.

107

had ook een bibliotheek, maar deze was in 1671 naar het kasteel
overgebracht.
In het archief der gemeente berust nog een rekeningboek over de
jaren 1749 tot 1799, aldus betiteld: „Rekenboek van ontfangst en
uitgave rakende de Bibliotheek der Latijnsche scholen in Breda, opgerigt in het jaar 1749, welke de Bibliothecarius van tyd tot tijd is
doende, en wel eerst Henricus Hoogeveen over de jare 1749 tot
September 1761" 1SB ). In dit boek worden verantwoord de uitgaven
voor aankoop van boeken, van een globe, van een microscoop en
een telescoop, verder andere uitgaven als voor schoonmaak, bindwerk, het aanschaffen van gordijnen enz. Ook de inkomsten staan
in het register geboekt. Deze worden gevormd door schoolboeten
en door geschenken van leraren en abituriënten. Het geschenk van
den abituriënt, die met een prijs naar de akademie werd gepromoveerd, bedroeg gewoonlijk 10 gl. 10 st. indien hg geen boek schonk.
Na Hoogeveen hebben de andere rectoren met min of meer ijver
dit werk voortgezet. Niettegenstaande de boeken in de loop der
tijden meermalen moesten verhuizen, zijn zij nog bijna voltallig in
het bezit der stad Breda.
Uit het reglement der bibliotheek brengen wij enkele bizonderheden betreffende de school naar voren. De boeten, die betaald
werden door de leerlingen wegens wangedrag op school of ook
daarbuiten, moeten een aardig sommetje hebben opgebracht op het
einde van het schooljaar. Dit bedrag werd vroeger onder de
schoheren verdeeld, die er dan een paar dagen goede sier van
maakten. Dat vond rector Hoogeveen maar ergerlijk. Met het sedert
zijn aanstelling reeds opgespaarde geld der schoolboeten wilde hy
een fonds stichten voor een bibliotheek en daarin klassieke en
andere boeken en ook historische werken verzamelen. De schoolboeten werden vastgesteld op 1 st. voor de laagste klassen, 2 st. voor
de middelklassen en 3 st. voor de twee hoogste. De bibliotheek zou
echter niet slechts een schoolbibliotheek zijn, maar openstaan voor
alle medeburgers „van eenige fatsoen off geleerdheijd".
Een kijkje in de catalogus zal leren, dat de leerlingen niet veel
nut hadden aan de boekerij, tenzij misschien een enkele jongen van
de hoogste klasse. Wat wij „leesboeken" of „jongensboeken" noemen,
is er niet in te vinden. Daarvoor waren de jongens aangewezen op
«»)
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GA 354.

de zgn. „volksboeken", a k de Ferguut, Ourson en Valentijn e n
dergelyke niet altijd bizonder stichtelijke lectuur.
De docenten der Latijnse school vonden het wat al te erg, dat
het schoolgeld zoals het in 1744 was bepaald, toch nog altijd zo ver
beneden dat der schrijf scholen en der Franse school bleef, in tegen
stelling ook met de gebruiken der andere steden. Zij zonden daarom
een request, opdat door de leerlingen van rector, conrector en
praeceptor een schoolgeld van 3 gl. per drie maanden zou worden
betaald; de magistraten vonden het goed i a e ) . Dat kostte de stede
lijke kas niets en de meesters waren tevreden. Of de ouders der
leerlingen eveneens tevreden waren, blijve buiten beschouwing.
De zaak kwam den tienraden ter ore, en dat was nu eens een kwestie
waarbij zij ook een woordje hadden mee te praten. Zij wezen er
voornamelijk op, dat „door zoodanige verhooging van minerval de
geringe kinderen van verstand weerhouden, andere gedrukt, en de
Roomsgezinde borgers na het nabijgelegene Brabandt (alwaar de
Latijnsche taal gratis gedoseert word) gedreeven worden, en zoude
dit het regte middel zijn, om de quijnende schooien nog verder te
doen te niet gaan" " 7 ) .
Deze woorden klinken hard; klaarblijkelyk zijn zij uit het hart
van den gewonen burger gegrepen, afgezien van het toenmalige
geschil tussen magistraten en tienraden. De vroede heren antwoord
den, dat zij gedreven waren door de dringende verzoeken van de
docenten en gaarne in der minne de zaak wilden behandelen met
tienraden W 8 ) . Van de andere kant gaven de magistraten aan de
meesters der Latijnse school de raad, om persoonlijk enige tienraden
voor hun verzoek te gaan winnen 1 8 e ) . Bovendien vonden гц het
goed, de zaak principieel voor te leggen aan Zijne Hoogheid om een
besluit van zijnentwege uit te lokken, ten einde te weten in welke
0
zaken de tienraden moesten gehoord worden " ) . Maar op 28 Decem
ber werden de curatoren van de Latijnse school door de magistraten
gecommitteerd om te confereren met de tienraden 1 4 1 ) . Heren tien13e

) GA 65, Ы. 313b—320b. Het oorspronkelijke stuk berust thans niet meer
in GA 353, zoals ten tijde van Corstens (1896).
137
) GA 65, bl. 377a—381a; raadsvergadering van 9 December 1750.
13a
) GA 65, bl. 390a—393b; resolutie van 17 December.
lse
) GA 65, bl. 396b—397b.
140
) GA 65, bl. 399a--«K)a.
141
) GA 66, bl. 1b.
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raden verklaarden zich daarop gaarne bereid alle bestaande geschillen met de magistraten bij te leggen, maar dan op één voorwaarde.
Men zou het besluit betreffende de verhoging van het schoolgeld
intrekken, want zij waren in een zaak van financiële aangelegenheid
niet gehoord. Goed dan maar, dachten eie heren magistraten, doch
wij moeten er zoveel mogelijk tussen uit blijven. De docenten
zouden daarom door curatoren worden verzocht om „vrijwillig" af
te zien van het verhoogde schoolgeld 1 4 2 ). De curatoren volbrachten
de onaangename opdracht zeer goed en rapporteerden over de
kwestie in de raadsvergadering van 11 Januari 1751; akte werd
genomen van de „vrywillige" afstand door de meesters gedaan en
aan de heren tienraden werd een afschrift van deze akte gezonden " a ) .
Uit de moeilijkheden van de vorige jaren was het de heren van
de raad duidelijk gebleken, dat zij in schoolzaken wel terdege
rekening moesten houden met de verlangens en wensen van Zijne
Hoogheid. Er deed fcich ook weldra een gunstige gelegenheid voor,
om Ыцк te geven van hun oprechte gevoelens ten opzichte van het
Huis van Oranje. Toen prins Willem IV, die de stad zoveel moeilijk
heden had aangedaan in verband met haar recht op de Latijnse
school, op 22 October 1751 was overleden, legde het college van
curatoren aan de magistraten de vraag voor, „off het niet ordentelyk
zoude zijn, dat door den rector der Latijnsche schooien alhier een
lijkoratie geschiede over het afsterven van Zijne Doorlugtige Hoogheijd glorieuser gedagtenis, te meer dewjjl zulks reeds op verscheijde
plaatze geschied is" " * ) . Rector Hoogeveen kon natuurlijk niet
weigeren; hy zou de rede houden op 8 Maart (tevens de geboortedag
van Willem V), en verzocht dat de preekstoel met rouwfloers zou
bekleed worden " * ) . De voortreffelijke lijk-oratie van den rector
werd op stadskosten gedrukt, zoals curatoren het hadden voor
gesteld " · ) .
Regelmatig keren in deze jaren de uitgaven in de stadsrekeningen

" 2 ) GA 66, Ы. 14a-18b.
" 3 ) GA 66, Ы. 31a—33a.
"*) GA 67, bl. 343ab.
"») GA 67, bl. 345a.
"") GA 67, Ы. 364a—366a (vergadering van 9 Maart). Het drukken der
oratie kostte aan de stad 101 gl. 19 st.; GA 1730, bl. 104b.
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weer voor het aankopen van prijzen voor de leerlingen 1 4 7 ). Enige
tijd tevoren had men besloten de plechtige prijsuitdeling en promotie
bij het begin van het nieuwe schooljaar te houden in de Waalse
kerk. Dit bracht vanzelfsprekend onkosten mee; totnogtoe werden
zij gedeeltelijk door de leerlingen en gedeeltelijk door de stad
gedragen " e ) . Op 16 September 1754 werd echter het edelmoedige
besluit genomen, dat uit de stedelijke kas niet alleen de organist
zou worden betaald, doch ook de muzikanten die bij deze gelegenheid
speelden 14 °). Dit is voor ons tevens een bewijs, dat deze promotie
zeer naar de geest van die tijd, met veel plechtigheid en staatsie
plaats vond. Een der abituriënten hield dan een publieke oratie.
In 1756 was het Jan de Voogt, uit Vlaardingen die een Latijnse rede
hield over het misbruiken van de welsprekendheid: de abustt
eloquentiae 1 5 0 ).
Ook voor wat buiten de school voorviel trokken de magistraten
zich de belangen van de leerlingen aan. Een voorbeeld moge dit
illustreren. Een latinist, waarschijnlijk een kostleerling van rector
Hoogeveen, had Ьц den zwaardveger Koenraad Giesen een degentje
gekocht buiten weten van den rector. Deze beklaagde zich daarover
in Juli 1766 bij de leden van de raad. De zwaardveger werd dan
ook van stadswege gedwongen het degentje terug te nemen en het
geld te restitueren; bovendien kreeg hij de vermaning mee, „dat
[hy] voortaan zig zorgvuldiglijk zal hebben te wagten van jonge
luiden die haare ouders nog hebben, offwel van diegeene, welke
nog onder de gehoorzaamheid van andere staan, iets meer in te
koopen" m ) . Men moet hierbij denken aan de oude gebruiken, die
nog voortleefden in de traditie. De Leuvense universiteit kreeg in
1466 van hertog Philips den Goede het privilege „De libris scholarium citra consensum Rectoris non vendendis aut oppignorandis".
Het behelsde, dat de studenten zonder het verlof van den rector
der universiteit geen boeken mochten verkopen of in pand geven
" T ) GA 1728, Ы. 110b; 1729, Ы. 82a (toen werd een som van 53 gl. besteed) ;
1730, bl. 109a; 1731, bl. 95a. De rekeningen over 1752 tot 1754 ontbreken in het
archief.·
" 8 ) GA 1728, bl. 129b.
14B
) GA 71, bl. 32ab. Hetzelfde geschiedde in 1755, volgens besluit van
1 September; GA 71, bl. 42ab.
150
) Blijkens de opdracht van de uitgave van Valerius Maximus, nr. 36 der
schoolbibliotheek.
1С1
) GA 71, bl. 229ab.
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om enig goed of geld machtig te worden 1 S 2 ). De Bredase leerling
heeft natuurlijk willen pronken met een degentje, zoals de jonge
edelen en de voorname burgerjongens dat graag deden, en daarvoor
zal hij wel boeken of iets dergelijks verkocht hebben.
Hoewel het driemanschap reeds jaren aan de school was verbonden, was hun nog geen officiële akte van aanstelling uitgereikt. Dit
zou dan eindelijk op 30 Juni 1757 geschieden " * ) . De reden, waarom
men er toen toe overging, is niet bekend. Nog in hetzelfde jaar lieten
de magistraten twee kamertjes maken boven de keuken van de
Latijnse school; om er kostjongens van den rector te logeren 1 M ) .
Daardoor kon men viör jongens meer aannemen. Het is bekend,
dat toenmaals over het algemeen de kostleerlingen met twee één
bed moesten delen " " ) , zoals dat ook het geval was sedert eeuwen
met de huursoldaten.
Te dezer plaats, n.l. van 13 Maart 1758 tot 4 Januari 1762, is er
een lacune in de stadsresolutiën; derhalve zijn wij uitsluitend aangewezen op de stadsrekeningen willen wij iets over de Latijnse
school te weten komen. Het resultaat is maar gering. Uitgaven
staan geboekt voor de aankoop van prijzen en voor geld, dat verschoten was voor het orgelspel bij de plechtige promoties 1 B e ). Voor
de pryzen liet men twee koperen stempels graveren, de wapens van
Zijne Hoogheid en van de stad uitbeeldend, om daarmee in gouddruk
de boekbanden te versieren 1 " ) .
Wanneer men terugdenkt aan de treurige financiële toestand,
waarin vroeger de meesters der Latijnse school van Breda verkeerden, dan moet men erkennen, dat er heel wat verbetering is
gekomen in him lot, als men in de stadsrekening leest, dat op
152
) V. ANDREAS, Fasti Academici stvdii generalis Lovaniensis, 2de uitg.,
Leuven 1650, blz. 15.
" 3 ) GA 71, Ы. 320b; 123, bl. 113a—114a (akten van aanstelling).
154
) GA 71, tì. 340b; 345b, 349a, 351Ь, 360ab.
iss) ip e 's-Hertogenbosch werden in 1736 in het huis van rector Johannes
Jungius gemaakt „vier bedsteeden om acht kostscholieren te logeeren"; D E HAAS,
Bossche scholen, blz. 79.
1!!e
m

)

)

GA 1732, bl. 115a, en zo verder tot 1738, bl. 87a.

GA 1737, bl. 77a. Hoogeveen had in 1747 aan Z. H. verlof gevraagd om
zijn wapen op de prijzen te mogen laten drukken; ARA 's-Gravenhage, Nass.
Dom. Arch., nr. 1087, bl. 65a—68a. Nadat deze stempels aan een boekverkoper
te Utrecht waren uitgeleend, werden zij in 1770 ter veilige bewaring in de
bibliotheek van de school gedeponeerd; GA 76, bl. 36ab.
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2 October 1760 rector Hoogeveen 2000 gl. en zijn conrector 1000 gl.
aan de stad konden lenen 1 5 8 ) .
In het jaar 1761 zou rector Hoogeveen de school verlaten, die
zoveel aan hem te danken had. Henricus Hoogeveen 1 5 e ) , die als een
knap hellenist bekend stond, werd geboren te Leiden in 1712,
studeerde aan de universiteit zijner geboortestad, werd in 1733
conrector en negen maanden later rector van de nieuwe Latijnse
school te Woerden; in 1739 ging Ьц over naar de school van Kuilen
burg, kwam in 1745 naar Breda; werd rector te Dordrecht (1761)
en ten slotte te Delft (1764), waar hij in 1791 stierf in de ouderdom
van 79 jaar. Van zijn hand verschenen drie heruitgaven van
Franciscus Vigerus' handboek De praecipuis Graecae dictionis
ididotismis (Leiden 1742, 1752, 1766) l e o ) en een omvangrijk werk
in twee dikke banden over de Griekse partikels, Doctrina particularum linguae Graecae 1 β 1 ) . Hoogeveen was ook een goed latinist;
hield hij meerdere Latynse oraties te Breda, zijn inaugurale rede
voeringen te Dordrecht en te Delft had Ьц zelfs in Latijnse verzen
gesteld. De voornaamste verdienste van Hoogeveen voor de
Bredase school was niet zozeer gelegen in het feit, dat hij een groot
aantal kostjongens opleidde, waarmee hij een traditie zou besten
digen; zelfs niet in de oprichting van de school-bibliotheek; maar
vooral in zijn schoolwetten, of schoolprogram, dat zo lange tijd zou
meegaan, en waarop men nog zou roemen een halve eeuw na zijn
vertrek uit de stad l e 2 ) .
16e

)
GA 1742, bl. 54b. Tijdens zijn rectoraat te Delft vorderde Hoogeveen
zün kapitaal terug, 26 Juni 1768; GA 281.
«o) Vgl. NNBW, V, col. 240—1 (E. ZUIDEMA); SCHOTEL, De niustre School
ie Dordrecht, blz. 147—53.
leo
) Dit werk is een heruitgave van het boek van den Fransen jezuïet
François Viger (1590—1647), dat voor het eerst anoniem verscheen te Parijs in
1627 en dikwijls herdrukt werd; te Leiden was het ook reeds uitgekomen in
1680. Na de bewerking van Hoogeveen werd het nogmaals vernieuwd, en verscheen aldus bewerkt vijf maal te Leipzig tussen 1747 en 1822. Vgl. С. SOMMERVOGEL. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus,
Ш, Brussel-Parijs 1898, col.
742—3. D e bibliotheek van de Bredase school bezit een exemplaar met opdracht
van den schrijver, d.d. 1 Maart 1750.

ιοί) Een gesigneerd exemplaar eveneens in de schoolbibliotheek.
)
Bij SCHOTEL, a.w., blz. 149, lezen wij dat Hoogeveen tijdens zijn recto
raat te Breda genoopt werd zijn school tijdelijk te sluiten, en dat ze na de vrede
van Aken (1748) weer heropend is. Wij vonden daarover niets in GA. Vermoe
delijk gaat het alleen maar over een gedwongen sluiting van de kostschool ten
gevolge der onrustige tijden.
1Θ2

s
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3.

Het Rectoraat van Schonck (1761—1774).

Merkwaardig is het, dat ook een verstandig man als Hoogeveen
het slachtoffer was van de trekwoede der toenmalige leraren,
die van de ene school naar de andere gingen, meestal in de hoop
op een enigszins betere financiële conditie, of ook maar om zich te
verbinden aan een school met meer aanzien; weliswaar had hy
reeds in 1746 het rectoraat van de Harderwijkse school afgewezen.
Hoogeveen ging naar Dordrecht, en de magistraten van Breda
moesten weer met de nodige omzichtigheid te werk gaan, om een
candidaat voor het rectoraat hunner school te vinden. Op 3 September 1761 schreven zij een missive aan de heren van de raad en
rekeningen van Zijne Hoogheid te 's-Gravenhage, waarin zij kennis
gaven van de vacature l e 3 ) . Op 17 September d.a.v. richtten zij een
brief aan Adam Christiaan SCHONCK, rector der Latijnse school te
IJselstein, hem verzoekend het rectoraat te Breda te willen aanvaarden op een tractement van 750 gl. per jaar, buiten het gewoon
minerval, en daarbij een huis en tuin, geschikt om kostleerlingen te
houden. De uitverkorene scheen in de wolken en schreef
terstond terug: „Ik vinde т ц ten uitersten vereerd door deeze op
mij gevallen verkiesing"; hij zou ook trachten een partij discipelen,
' die bij hem thans inwoonden, mee te brengen en wilde nog liefst
vóór het naderende winterseizoen overkomen 1 β 4 ) . Het was een
goede noot voor Schonck, dat hij kon spreken van een aanzienlyk
aantal kostjongens; de heren magistraten zagen dat zeer gaarne:
het verhoogde het leerlingen-aantal en bevestigde tevens het prestige
van de school l e B ) . Het voordeel, dat op die manier aan een school
werd gebracht, was evenwel van tijdelijke aard. Als de meester
vertrok, gingen meestal ook zijn scholieren weer weg uit de stad.

les

) GA 226, bl. 51b—52a. Willem V was nog minderjarig; de zaken werden
dus door de heren Raden in Den Haag afgehandeld. Vgl. VIEZE, De Raad van
de Prinsen van Oranje, blz. 27—119.
1M
) GA 226, bl. 52b—53b. Schonck was toen slechts 30 jaar oud.
1βί
) Dit was niet alleen het geval te Breda. Dezelfde normen golden b.v.
ook voor de magistraten van Rotterdam, toen in 1651 Abraham Beeckman naar
het rectoraat van het Erasmianum solliciteerde; hij had toch beloofd 34 kost
jongens uit Goes te zullen meebrengen. Vgl. KAN, Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium, blz. 38; NNBW, П, col. 84 (C. DE WAABD).
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Spoedig kwam er bericht uit Den Haag, dat de benoeming van
hogerhand was goedgekeurd 1 β β ) .
Ging rector Hoogeveen in September naar Dordrecht, weldra werd
hij door zijn schoonbroer, praeceptor Hammius, daarheen ge
volgd 1 β 7 ) en er ontstond dus in October te Breda een nieuwe
vacature. Rector Schonck recommandeerde een zekeren George
Frederick CHAMEH, en op dit voorstel werd ook ingegaan l e 8 ) .
Reparaties moeßten verricht worden aan het schoolhuis, en dus
was het beter, dat Schonck nog een paar weken afwezig bleef, men
zou hem wel tydig bericht geven. Intussen had de Bredase magistraat graag een bewijs, dat de candidaat Cramer belijdenis had gedaan
van de ware christelijke gereformeerde religie 1 β 9 ) . Het nieuws van
het uitstel was niet zeer welkom bij Schonck, en hij liet niet na het
den heren te berichten Ьц missive van 29 October. Reeds vier weken
geleden heeft hij zijn ambt neergelegd en gezegd het schoolhuis
tegen November te zullen ontruimen; zijn „mobila" zijn reeds ingepakt
en gedeeltelijk ingescheept; hij moet nu wel afreizen; met een paar
kamers zal hij zich voorlopig weten te redden; laat men intussen
met het reparatiewerk maar doorgaan; zijn meubelen ?ou hij tijdelijk
in een pakhuis kunnen onderbrengen; wat de kerkelijke gezindheid
van den nieuwen praeceptor aangaat: hij werd door Ds. Clarion te
Utrecht aangenomen, waarvan een attestatie zal worden over
gezonden 1 7 0 ) . Hoe alles verder verlopen is, weten wij niet in bizonderheden; in elk geval Schonck kwam naar de stad. Op 24 September
1761 was reeds de officiële aanstelling van den rector gebeurd; die
van Cramer geschiedde 2 November 1 7 1 ). 9 November legde
Schonck de eed van trouw en ook die van zuivering af in handen
van stadhouder Rombout Melchior Damisse; wat ook de praeceptor
deed 1 7 2 ). Voor de dagen, dat conrector Jantzon de drie klassen had

"o) GA 226, Ы. 53b—54a.
le7
) Hammius ging in 1767 over van de Latijnse school te Dordrecht, naar
die te Delft; SCHOTEL, De Illustre School te Dordrecht, blz. 158, 164.
le8
) GA 226, Ы. 55ab.
" e ) GA 226, Ы. 57b—58a.
170
) GA 226, bl. 58a—59a. Schonck zegt in zijn brief, dat het hopelijk voor
hem de laatste reis zal zijn; inderdaad is hij als rector te Breda gestorven.
171
) GA 123, Ы. 114ab.
172
) GA 123, bl. 114b.
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geregeerd, ontving deze uit de stedelijke kas het hem toekomende
deel van het tractement van rector en praeceptor, n.l. 72 gl. en
6 st. " " ) .
Het reparatiewerk aan de school, dat in 1761 werd gedaan, bleek
niet voldoende; er moest meer ruimte komen voor de kostleerlingen.
Een half jaar later, 26 April 1762, werd aan de heren magistraten
een request voorgelezen uitgaande van rector Schonck, verzoekend
om vergroting van de slaapgelegenheid voor zijn. kostjongens " * ) .
Curatoren zouden er over beraadslagen met een commissie uit de
tienraden, die hierin dus ditmaal werden gekend; bovendien werden
ook de schoolwetten van 1745 herzien en op 29 April goedgekeurd
door de raad 1 7 5 ). Aan het door Hoogeveen geconcipieerde reglement
werden weinig veranderingen aangebracht; er werd bepaald, dat de
prijzen in het vervolg vóór de vacantie zouden worden uitgereikt
in de Waalse kerk; de zomervacantie zou dan zes weken duren.
Het reglement stelt ons in de gelegenheid een overzicht te krijgen
van de boeken, die in de zes klassen van de school zouden gebruikt
worden.
In de eerste klasse stond de Latijnse grammatika van Schonck op
het program 1 7 e ), de Disticha Catonis, die al zoveel eeuwen meegingen om aan de jonge leerlingen met de eerste beginselen van de
taal ook goede lessen in te prenten. Ook zouden enkele stukjes uit
Cornelius Nepos worden gelezen, waardoor de leerlingen in kennis
werden gebracht met de grote helden der klassieke oudheid en met
hun heldendaden. De Colloquia Corderii zijn blijkbaar niet meer in
gebruik. In de tweede klasse zou daar nog bij komen: Phaedrus,
wiens fabels altijd graag werden gelezen of Eutropius en enige

"З) GA 1738, Ы. 64a.
174
) GA 72, bl. 34a; 227, bl. 26a. Uit het lange lequest weten wij, dat er
reeds 12 kamertjes voor kostleerlingen waren, zodat het noodzakelijk was de
34 leerlingen, „alle jongeheeren van fatsoen en geboorte", met drie in één bed
te laten slapen, terwijl er al vijf ziek waren.
"^) GA 72, bl. 25a—39b. De tekst wordt gepubliceerd in bijlage XII.
17e
) De broer van rector Schonck, Evert Jan Benjamin, die in 1767 leraar
aan de Bredase school zal worden, was de auteur van een spraakleer, Rudimenta
Latina; NNBW, II, col. 1295—6. Dit schoolboek is echter, als zoveel andere,
niet meer te vinden.
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gemakkelijke fragmenten uit de brieven van Cicero. Ook in de derde
klasse vertaalde men Cicero's brieven en Nepos; men leerde er de
Latijnse versleer of prosodia, om met vrucht de Tristia van Ovidius
te kunnen lezen. In deze klasse werden ook de eerste beginselen
van de Griekse spraakleer onderwezen aan de hand van Struchtmeyer's KudimeTita; met de bestudering van Schonck's grammatika
moest men natuurlijk in derde en vierde klasse blijven doorgaan.
De Latijnse auteurs der .vierde klasse waren Caesar, van wien men
onder belangstelling van de leerlingen stukken uit de Commentarti
de Bello Gallico kon lezen en Ovidius, voor wien fragmenten uit de
Metamorphoses of de Tristia in aanmerking kwamen. De Griekse
syntaxis werd bestudeerd en men moest beginnen met de lectuur van
het Griekse Nieuwe Testament. Reeds in deze klasse werd Vossius'
handleiding voor de theorie der rhetoriek ter eerste kennismaking
voorgeschreven. In de vijfde klasse zou men voor het Latijn de
lectuur nemen uit de geschiedschrijvers Curtius en Justinus en ook
Sallustius, of uit den dichter Vergilius. In de Griekse les moest men
doorgaan met het lezen van het Nieuwe Testament en gemakkelijke
fragmenten uit profane auteurs. De schrijvers worden niet met name
genoemd; derhalve vermoeden wy hier het gebruik van een bloemlezing. Voor het eerst in de geschiedenis onzer Latijnse school
vinden wij als afzonderlijk vak de aardrijkskunde vermeld voor deze
klasse. De aangewezen auteurs der zesde klasse waren voor het
Latijnse proza: Cicero en Curtius, voor de dichtkunst: Horatius e n
nogmaals Vergilius. Men kon evenwel ook de levens der Romeinse
keizers lezen uit het werk van Suetonius. De geringe betekenis van
het Grieks blijkt weer uit het voor de derde maal voorschrijven van
het Nieuwe Testament, onder bijvoeging van lectuur van een of
anderen profanen Grieksen schrijver. De leerlingen der hoogste
klasse zouden ook een overzicht krijgen van de algemene
geschiedenis.
Wy mogen uit deze gegevens besluiten: het gymnasiale program
gaat langzamerhand de richting uit, welke het in de 19de eeuw
resoluut zal inslaan: een bredere basis te vormen voor een algemene
ontwikkeling, zich niet uitsluitend beperkend tot de bestudering
van klassieke auteurs en wat er rechtstreeks mee in verband staat.
De bescheiden plaats die vooralsnog aan aardrijkskunde en geschiedenis wordt ingeruimd wijst op het doordringen van de nieuwe
ideeën. Wy merken nog op, dat thans in 1762 de schoolwetten in het
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Latijn en in het Nederlands werden geredigeerd, terwijl tot dan toe
177
het Latijn alleen heerste ) .
Het lijkt ons waarschijnlijk, dat de vernieuwing in de geest van
het onderwijs, die hier te bemerken valt, het werk is geweest van
den vorigen rector, Henricus Hoogeveen. Het door hem geredigeerde
schoolprogram bezitten wij niet meer, maar in 1809 zal men het
ιτβ
program van 1762 uitdrukkelijk aan Hoogeveen toeschrijven
).
De nieuwe rector, Schonck, heeft enkele wyzigingen in Hoogeveen's
program aangebracht; hg heeft b.v. een andere Latijnse grammatika
ingevoerd. De belangstelling voor de vakken aardrijkskunde en
geschiedenis is echter geheel naar de opvatting van Hoogeveen 1 7 B ) .
In de schoolbibliotheek zette Ьц immers naast werken over de klas
sieke oudheid ook historische boeken en andere wetenschappelijke
werken. Te Leiden, waar Hoogeveen had gestudeerd, was de belang
stelling voor de geschiedenis reeds geruime tijd gewekt, vooral door
Jacobus Perizonius, die er had gedoceerd van 1693 tot 1715 1 β 0 ) .
Bovendien is er nog de interesse voor het Grieks. Wij hebben
vroeger moeten constateren, dat de studie van de Griekse taal niet
veel te betekenen had te Breda en beweren niet, dat dit nu plotse
ling is veranderd. Toch is het een feit, dat er heel speciaal over
gesproken wordt in het nieuwe program 1 β 1 ) . Ook dit, menen wij,
is afkomstig van, Hoogeveen. De werken van dezen rector op het

1T7
) Van omstreeks 1700 af begint men overal in den lande tweetalige
schoolboeken en schoolreglementen uit te geven, hoewel het Latijn nog een
tqd lang zal overheersen, om na de Franse revolutie en de veranderingen, die
z4 meebracht, geheel te verdwijnen als onderwijstaal. Typische voorbeelden zijn
de boeken, die tengevolge van de „school-ordre" van 1625 werden uitgegeven,
en die nadien in bewerkingen met Nederlandse tekst ernaast zijn verschenen.
178
) Zie verder, blz. 160—1.
17!l
) Hiermede wordt niet gezegd, dat de studie van de geschiedenis, vooral
van de oude geschiedenis, geheel nieuw is in het Latijnse onderwijs. Meer dan
een eeuw te voren, had de reeds in ons eerste hoofdstuk veimelde paedagoog
Vereept met nadruk de oude geschiedenis gebracht op het program van de
hoogste klassen van de Latijnse school. Vgl. S. VEREPAEUS, Institvtionvm
scholasticarum libri tres, Antwerpen 1573, blz. 151.
ιβο) o v e r Perizonius, zie NNBW, V, col. 467—9 (L. KNAPPERT,). Vgl. GERHETZEN, Sckola Hcmsterhusiana, blz. 56—76.
I81
) Men moet toch het gehalte van het onderwijs der Latijnse school meten
naar de betekenis, die aan de studie van de Griekse taal werd toegekend: „Die
Stellung und Behandlung der griechischen Sprache im Unterricht ist für das
Verhältnis eines Zeitalters zu den klassischen Studien besonders charakteristisih"; PAULSEN, I, blz. 372. Vgl. GERRETZEH, a.u>., blz. 306.
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gebied der Griekse spraakkunst stonden in de bibliotheek en nog
andere werden er in geplaatst. Hoe en in welke mate Hoogeveen zijn
onderwijs in deze zin heeft gegeven, en in hoeverre Breda heeft
meegedaan in de herleving van de Griekse studiën, daarvoor hebben
we geen stukken in het archief kunnen vinden.
'Daar rector Schonck zulke grondige redenen had uiteengezet om
een verbouwing van het schoolhuis te bekomen, werd er ook ernstig
over gedelibereerd in de raad 1 β 2 ) . Een kennisneming van Schonck's
voorstel is leerrijk, mede om een kijk te krijgen in oude schooltoestanden. In de voorkamer van het gebouw, waarin zich de door
Hoogeveen gestichte bibliotheek bevond, zouden enige banken
kunnen geplaatst worden voor de vijfde en zesde klasse; dat zou dan
de rectorsklasse worden. In het leslokaal van den praeceptor (eerste
en tweede klasse) zou de vloer worden gerepareerd en de zolder
geverfd, nieuwe ramen worden gemaakt, opdat de kostleerlingen
daar hun schriftelijk werk zouden kunnen maken; het werd dus
een studiezaal, na afloop van de lessen. De keuken zou tot zieken
kamer worden ingericht en de huidige klasse van den rector kon
als keuken gebruikt worden, wanneer men het beschot wegnam en
een weinig verder een muur metselde; de kleine ruimte daarachter
zou best geschikt zijn als bibliotheek. Op de zes kamertjes boven
moest men nog een bedstede bijmaken en overal tussen de bedsteden
goede kleerkasten laten timmeren. Alleen de klasse van den con
rector zou geen verandering moeten ondergaan. Voorlopig werden
de kosten van het voorgestelde werk geschat op 950 à 1000 gl. Men
zou beginnen met de gevraagde bedsteden te laten maken 1 8 ' ) . Na
advies en rapport vanwege de tienraden besloot de stedelijke
regering 14 Juni 1762, het werk in daggeld te laten uitvoeren e " ) ,
maar toen de buitenburgemeester Samuel van Huls en nog een paar
commissarissen en tienraden naar de school waren gegaan om ter
plaatse alles grondig te bestuderen, vond men het beter nog enige
andere noodzakelijke verbeteringen er bij te voegeç, die „bij grove
calculatie" op 400 gl. zouden komen 1 β 5 ) .
Terstond gingen de werklui aan het werk; vooreerst het sloperswerk: de afbraak werd verkocht en de arbeiders kregen een extra
1β2

)

GA 72, bl. 46b—47b.

1β3

)

GA 72, Ы. 48ab.

184

)

GA 72, Ы. 54b.

185

)

GA 72, bl. 59b—60a.
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fooi 1 β β ). Commissarissen rapporteerden in de magistraatsvergadering
over de stand der werkzaamheden 1 β 7 ) . Ten slotte werd een lening
van 6000 gl. toegestaan, die dan ook werkelijk werd gesloten 1 β 8 ) .
' Het werk schijnt veel groter te zijn geworden dan oorspronkelijk
was voorzien. In ieder geval de kosten kwamen veel hoger, zelfs
viermaal zo hoog als het eerste bestek (1400 gl.) : n.l. 5537 gl. 16 st.
2 penningen; men was zo verstandig geweest de reparatie ditmaal
grondig te doen 1 β 9 ) .
Jammer genoeg kon rector Schonck zich niet in vrede aan zijn
taak wyden. Wat het eigenlijk is geweest, kunnen we niet achter
halen; doch er lekt iets door Ъц de lezing der stadsresolutie van 25
October 1762. De heren van de raad zouden op verzoek van Schonck
drie achtereenvolgende weken een „declaratoir" laten verschijnen
in de Haagse en Haarlemse couranten. Deze declaratie luidde, dat
drossaard en magistraat van Breda geen klachten hadden tegen
rector Schonck, hem dus ook niet „gecorrigeert" of van de school
„geremoveert" hadden; dat deze valse geruchten vooral waren
uitgedacht en verspreid „om den voortgang en verderen aanwas
sijner florissante kostschool van dertig dicipelen, waare het mogelijk,
te stuyten"; dat integendeel de rector ten genoegen van de magistraat
zijn bediening waarneemt 1 0 0 ) . De advertentie werd inderdaad
geplaatst door bemiddeling van den boekverkoper Van den Kieboom,
en dit kostte de stedelijke kas de som van 37 gl. 12 s t . 1 β 1 ) .
Voor het eerst wordt er in Februari 1763 melding van gemaakt,
dat grote en kleine prijzen zouden worden uitgereikt ten tijde van
de kleine promotie in de maand April 1 β 2 ) . Derhalve bleef de grote
promotie speciaal bestemd voor de abituriënten, op de dag der
18e

) GA 72, bl. 62a, 82b—83a.
) GA 72, bl. 86ab (raadsvergadering van 9 September).
1ββ
) GA 72, bl. 90a (16 September); 1738, bl. 58a—59a. De inschrijvers waren:
Vrouw Cornelia Heijblom, wed. Frederik Zorreth (2000 gl.), Matheus van de
Laar, burger, kapitein (900 gl.) Pietronella van Galen, wed. Jacob Louber
(600 gl.), Adriaan'Jordaan (1000 gl.), het Armkmderhuis te Breda (500 gl.),
stadssecretaris Constantmus van Vechelen (1000 gl.). De intresten begonnen te
lopen 20 September 1762.
18e
) Het overige geld van de lening werd tot een beloop van 418 gl. 9 s t
besteed aan de reparatie van de kraan; GA 1738, bl. 88a.
leo
) GA 72, bl. 98b—99b.
1β1
) GA 1739, bl. 82b.
1β2
) GA 72, bl. 138b—139a; 1739, bl. 83a, waar blijkt dat de boeken werden
geleverd en gebonden door J. van den Kieboom.
1β7
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oraties in de Waalse kerk 1 β 8 ) . Zo gebeurde het ook de volgende
twee jaren 1 9 4 ) ; dan keerde men wederom terug tot het oude gebruik
van één plechtige promotie met muziekuitvoering 1 β ί ) .
Het duurde niet lang, of er kwam al weer verandering in het onder
wijzend personeel. In het resolutieboek der stad lezen wij d.d.
1 Maart 1764: „Den advocaat Jantzon versoekende binnen te mogen
staan, soo is deselve geadmitteerd, en heeft na een beleefde en
welgeschikte aanspraak versogt sijne dimissie als conrector der
Latijnsche schooien alhier". Ofschoon men hem niet gaarne zag
vertrekken, kon het eervol ontslag niet worden geweigerd en het
conrectoraat werd dan ook vacant verklaart, terwijl rector Schonck
tijdelijk de lessen van den conrector zou waarnemen m ) . Uit naam
van Zijne Hoogheid liet de Raad uit Den Haag aan de heren
piagistraten weten, dat het den prins niet onaangenaam zou zijn, als
ter vervulling van die bediening advocaat De Bruijn werd voor
gedragen 1 9 7 ) . Enige gecommitteerde leden gingen praten met den
rector der school, die hun verzekerde, dat ook hij aanbevelings
brieven voor De Bruijn had ontvangen, dat hij reeds met den
candidaat had gesproken waarbij hij zelfs verwonderd had gestaan
dat de candidaat zo goed Latijn sprak; de sollicitant zou naar de
mening van den rector „een bequaam subject voor de schooien"
worden 1 β 8 ) . Als gevolg van deze gunstige adviezen droegen de
heren 13 Maart 1764 aan Zijne Hoogheid ter goedkeuring Mr. Pieter
FEUILLETAU DE BRUIJN voor als conrector 1 0 9 ) . De autorisatie werd
6 April van uit Den Haag gegeven 2 0 0 ) , en drie dagen later werd de
akte van aanstelling door de magistraten opgesteld en werden de
eden aan den nieuwen conrector afgenomen 2 0 1 ) ; zijn tractement
zou reeds de volgende dag kunnen ingaan.
1 a

" ) GA 1739, Ы. 86a. De kosten bedroegen 93 gl. 3 st. 8 penningen.
) GA 1740, Ы. 92b, 95a; 1741, Ы. 75b, 77a.
1βΒ
) GA 1742, bl. 83a, 84a; 1743, Ы. 76b, 79a, en volgende rekeningen tot
GA 1750, bl. 82b.
1ββ
) GA 73, bl. 18ab.
1B7
) GA 73, Ы. 20b—21a (mededeling ter vergadering van 5 Maart).
"*) GA 73, bl. 23ab.
1ββ
) GA 227, bl. 152b—153a.
"»o) GA 73, bl. 31a; 227, bl. 162b—163a.
201
) GA 123, bl. 115a. De rector had gedurende zes weken de conrectorsklasse waargenomen en werd daarvoor bedacht met 55 gl. 11 st. 4 penningen;
GA 1740, Ы. 69a.
1β4
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Praeceptor Cramer, die ongeveer gelijktijdig met Schonck in 1761
te Breda was gearriveerd, vroeg 5 Maart 1767 ontslag. De rector
recommandeerde zijn jongeren broer Evert Jan Benjamin SCHONCK
voor de opengevallen plaats en de magistraten schreven dan ook in
202
deze zin naar Den Haag ) . Prins Willem V verleende zonder meer
203
zijn goedkeuring
) . Praeceptor Schonck werd 26 Maart aange
204
steld ) , legde 22 J u n i de vereiste eden van trouw en zuivering af
en trad van Juli af in functie naast en onder zijn broer Adam
Christiaan 2 0 5 ) . Ditmaal was de gehele benoemingsgeschiedenis zeer
kort geweest en alles liep vlot van stapel; een bewijs dat de prins en
zijn „Raden en Rekenmeesters" niet zoveel belang hechtten aan de
benoeming van een praeceptor; bovendien was de macht van den
jeugdigen vorst uiterst zwak; hij was niet de man om persoonlijk
in te grijpen en zijn eigen wil door te zetten.
·
Het ging goed in de school, het aantal leerlingen bleef hoog en de
curatoren en de heren van de raad waren dus goed gestemd ten
opzichte van de school. Niet alleen lieten zy de kelder van het
schoolhuis repareren 2 0 e ) ; zij wilden ook wat meer uitwendig cachet
geven aan de school: er zou een nieuwe poort worden g e m a a k t 2 0 7 ) .
Uit de tekst van het bestek lichten wij enige bizonderheden voor
een korte beschrijving 2 0 8 ) .
De nieuwe poort zou buitenwerks elf voet breed zijn; op de hard
stenen basementen kwamen pilasters van 6 voet 4 duim hoog,
bekroond door een halfrond-boog van 3 voet.8 duim straal; vanuit
ds sluitsteen in het midden van de boog tot op de grond was de

2U2

) GA 74, Ы. 169b; 228, bl. 194b—195a. E. J. B. Schonck had gestudeerd
tè Franeker; hij werd in 1769 rector der Latijnse school te Gorinchem en was
van 1781 tot 1816 rector te Nijmegen, waar ¿4 stierf in 1821. NNBW, II, col.
12&5—6 (H. D. J. VAN SCHEVICHAVEN) .
203
) GA 228, Ы. 201a—202a. Gedurende de minderjarigheid van Willem V
was het stadhouderlijk gezag in verval geraakt en de prins kon het niet meer
oprichten; vgl. FHUIN-COLENBRANDEH, blz. 338—41. Ook te Breda zou men dit
ondervinden.

-'")

GA 74, Ы. 176a; 124, bl. 126a.

205

)

GA 1743, bl. 57a.

20e

)

GA 74, bl. 212a (besluit van 6 Juli 1767).

207

) GA 75, bl. 28a (7 April 1768). Op 14 April kon reeds over het bestek
worden beraadslaagd; GA 75, Ы. 29a. De aanbesteding geschiedde 2 Mei; GA 75,
bl. 37a; 1744, bl. 88a.
»о")
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GA 2014 (register van bestekken, 1764—73), bl. 106a—112b.

hoogte 10 voet; boven de boog werd een gepolijste hardstenen plaat
aangebracht met de inscriptie:
DEO

РАТНІЖ

IVVENTVTI

GYMNASIVM

BREDA.

SACRVM
200

).

Boven op deze plaat kwamen twee lagen stenen, gedekt door
overstekende platen uit hardsteen, waarin een kroonlijst zou worden
gekapt. Een commissie keurde het plan goed en na voltooiing van
het gehele werk werd aan den aannemer Comelis van Seeters de
som van 275 gl. uitbetaald, volgens besluit van 21 Juli 1768 2 1 0 ) .
Omdat praeceptor E. J . B. Schonck als rector werd beroepen te
Gorinchem, besloten de magistraten 3 Juli 1769 de plaats van
praeceptor vacant te verklaren en daarvoor aan te bevelen Mr.
Hendrik J a n ROOSEN, oud 25 jaar, die aan de Friese hogescholen te
Franeker gedurende vier jaren gestudeerd had in de letteren en de
rechten 2 1 1 ) . De benoeming kon doorgaan en de akte werd 24 Juli
opgemaakt, waarna de nieuwbenoemde de gebruikelijke eden aflegde
en zyn ambt aanvaardde 2 1 2 ) .
Twee jaar na zijn aanstelling te Breda bereikte den praeceptor
het verzoek vanwege de magistraat van Kampen, om het rectoraat
der Latijnse school aldaar te willen aanvaarden op een tractement
van 550 gl. Dat zagen de heren van Breda niet gaarne, want dan
moesten er weer stappen gedaan worden voor een nieuwe aanstel
ling. Zij vonden echter Roosen bereid om aan te blijven, op
voorwaarde dat ze hem de survivance van het conrectoraat 2 1 3 ) en
een jaarlijks douceur uit de stedelijke kas wilden toezeggen. Dit
vernemen we uit de notulen der vergadering van 18 November
1771 2 1 1 ) . In alle onderdanigheid werd een remonstrantie naar Den
Haag gezonden, waarin men voorstelde dat de stad aan Roosen
jaarlijks 40 gl. zou uitkeren, en bovendien nog verzocht om een

200

) De steen met de inscriptie bevindt zich thans in het museum der ge
meente Breda.
210
) GA 75, bl. 56ab; 1744, bl. 88a.
-11) GA 75, bl. 142b—143b; reg. 282.
212
") GA 75, bl. 145b; 124, bl. 126ab; vgl. GA 1745, bl. 59b.
21S
) Survivance noemt men de toezegging van iemands betrekking na diens
overlijden.
2
" ) GA 76, bl. 138ab.
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douceur uit de domeingelden van Zijne Hoogheid 2 1 5 ) . De heren
Raden van de prinselijke domeinen waren zeer ter wille, en konden
een jaarlijkse bijslag van 60 gl. beloven uit de kas van Zijne Hoog
heid 2 1 e ) . Roosen zou dus in het geheel een toelage van 100 gl. per
jaar ontvangen naast het salaris van 400 gl., dat hem rechtens
toekwam 2 1 T ) , zodat Ьц thans enigszins de hem voorgespiegelde
situatie van Kampen benaderde.
Wy moeten nog een feit memoreren, dat zich voordeed onder het
bestuur van rector Schonck. In de maand Augustus 1771 was de
rector met vele notabelen van de stad uitgenodigd by de plechtige
huldiging van Antonius Simons, een Bredanaar, die te Leuven tot
primus in de wijsbegeerte was uitgeroepen. Simons had te Turnhout
zyn Latijnse studies gemaakt, was in 1769 naar Leuven in de
paedagogie „het Vereken" philosophie gaan studeren, en behaalde
14 Augustus 1771 de eerste plaats in het vergelykende examen van
de vier philosophische paedagogieën der universiteit. Kenschetsend
voor de veranderde houding ten opzichte van de katholieken is het
wel, dat Simons, die aan een buitenlandse katholieke universiteit
zijn studies had voltooid (wat door de plakkaten ten strengste was
verboden) officieel wordt ingehaald door gouverneur Van der Duyn,
door magistraten en allen, die iets betekenden in de stad, toen de
primus op 28 Augustus in zyn geboortestad weerkeerde. De stad
bood den primus een zilveren inktkoker als eregeschenk aan; een
groots feestmaal van 105 couverts werd aangericht; de rector der
Latijnse school was ook uitgenodigd, hoewel het een student gold,
die niet in zijn school was geweest 2 1 β ).
Na een rectoraat van twaalf jaar overleed rector Schonck, 29
October 1774, zoals curatoren aan de raadsleden meedeelden Ilt).
De magistraten waren zeer tevreden geweest over het bestuur van
dezen rector, en dat hadden ze openlijk laten blijken door verbou«») G A 76, bl. 139a; 230, Ы. 121ab; vgl. reg. 282.
ί1β
) G A 76, Ы. 140аЪ; 230, Ы. 122а—123b; reg. 282.
2
" ) G A 1748, bl. 68b—69а.
218
) - VgL J. WILS, Antonius Simone, geboren te Breda, primws der Hoogeschool van Leuven in 1771, in Tax., 19 (1912), blz. 220—38. A. Simons (1750—1823)
studeerde nog in de theologie te Leuven, werd in 1774 priester gewijd, werd
lector in de philosophie en in 17S0 regent van het paedagogium Porci te Leuven.
21β
) GA 78, bl. 42b. Щ werd begraven te Teteringen. Volgens VAN DER AA,
S, blz. 123, luidde het grafschrift: A. C. Schonck // vir integerrimus // hic
sepultus est // quia sic voluit // MDCLXXV (lees: MDCCLXXV).
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wingen aan het schoolhuis en door het bouwen van de nieuwe poort;
thans bevonden zij de schoolbibliotheek in vrij goede orde, maar
oordeelden het beter, deze naar het stadhuis te laten overbrengen
omdat de plaats waar zij zich thans bevond zeer vochtig was
waardoor reeds het werk van F. Mires was bedorven 220).
Kort vóór zijn dood was rector Schonck er in geslaagd de titel van
„professor humaniorum literarum" te verkrijgen. Reeds meermalen
had hij er om verzocht en er op gewezen, dat in vele andere plaatsen
van de Verenigde Provinciën en van de Generaliteit, zoals te 's-Hertogenbosch en te Maastricht, aan den rector der Latynse school of
aan een anderen geleerde de titel van professor was verleend, zelfs
alleen maar honoris causa. Hij bracht in herinnering dat er te Breda
van 1646 tot 1669 een Dlustre School was geweest. Commissarissen,
die in 1770 en 1772 te Breda waren geweest, hadden een zeer gunstig
rapport uitgebracht over de toestand van de Latijnse school en
meenden dit te mogen toeschryven aan de ijver van rector Schonck.
Daarom keurden de Raad en ook de prins zelf dit verzoek goed en
verleenden aan den rector de nieuwe titel, die dan ook in de
Bredase akten voorkomt, naast die van „HoogGeleerde". Professor
Schonck zou lessen mogen geven aan de leerlingen van de hoogste
klasse van de Latijnse school en aan hen die waren afgestudeerd,
om hen verder te bekwamen in de Latijnse en Griekse talen, in de
geschiedenis en de oudheden; dit alles evenwel in overleg met
curatoren, zoals Z. H. had gestipuleerd in de akte van aanstelling
van 15 April 1773 2 2 1 ). Na de dood van Schonck werd de titel van
professor niet meer verleend te Breda.
4. De rectoren Boekelman en Camphuysen.
Vóór men nog over de bibliotheek had gedelibereerd, was er op
31 October al een brief naar Den Haag gezonden, om kennis te geven
van de ontstane vacature en om de autorisatie te verkrijgen „naer
een bequaem subject tot rector onser voorn, schooien te moogen
220
) GA 78, Ы. 46a "(resolutie van 10 November 1774). Het „werk van F.
Mires" zal wel doelen op een werk van Frans van Mieris (1689—1763); ziei
NNBW, ІП, col. 1154—5 (H. BRÜCMANS). De grote driedelige Histori der Nederlandsche vorsten van Van Mieris is echter nog in de bibliotheek der school
aanwezig (nr. 144).
221
) ARA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch., nr. 1087, Ы. 145a—148b.
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omsien"
) . Zoals in 1761, wordt nu ook weer de machtiging
gevraagd om tot de keuze van een candidaat te mogen overgaan.
Misschien omdat Den Haag reeds een paar maal een candidaat van
wege Zijne Hoogheid had opgedrongen. Hebben de heren raden
gedacht, dat de Bredase magistraten nogal ver gingen in hun
kruiperige onderdanigheid, of vonden zij dat het zo behoorde, zij
antwoordden althans welwillend op 14 November en zonden een
paar dagen later een'missive, waarin zij een zekeren Hengevelt als
mogelijken rector aanprezen 2 2 3 ) .
Sebastiaan HENGEVELT, doctor in de beide rechten en wonende te
Arnhem, was aan den prins aanbevolen door de Leidse professoren
Gaubius 2 2 4 ) , Valckenaer 2 2 5 ) en Ruhnkenius ^ * ) . Het meest interes
seerde de heren magistraten de vraag, of de candidaat wel de nodige
bekwaamheid had om de florissante kostschool te continueren 2 2 7 ) .
Stadhouder Damisse had eveneens betreffende Hengevelt een attes
tatie van Prof. Valckenaer uit Leiden ontvangen en ook een van
Prof. Schrader uit Franeker 2 2 8 ) .
Het heeft de schijn, dat de Bredase magistraten niet erg ingenomen
waren met de persoon van Hengevelt, want de kostschool lieten zy
niet graag doodbloeden en op den jongen jurist meenden zij niet te
kunnen bouwen. De kundige griffier C. L. Reigersman trok hen uit
de nood door een weliswaar zeer lange, maar dan toch duchtige
missive voor Den Haag te redigeren 2 2 e ) . De Latijnse school van
Breda, aldus de redenering van den griffier, heeft niet slechts „een
taelkundig persoon" nodig, maar ook tevens een gehuwd man, „die
222

)

GA 232, Ы. 38b—39a.
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)

GA 78, Ы. 47a, 48a; ARA, іл.р., Ы. 152a—155b.

'

224
) Hieronymus David Gaubius (1705—80) was hoogleraar in de genees
kunde te Leiden; NNBW, III, col. 431—2 (W. P. JOHISSEN).
225
) Lodewijk Caspar Valckenaer (1715—85), werd in 1740 conrector der
stadsschool te Kampen, in 1741 professor te Franeker en in 1766 te Leiden;
NNBW, I, col. 1515—6 (E. SLIJPER); GERHETZEN, Schola Hemsterhusiana, tdz.
197—302.
22e
) David Ruhnken (1723—98) was professor in de oude letteren en van
1774 af tevens bibliothecaris te Leiden; NNBW, X, col. 851—4 (D. J. H. TER

HCRST).

«

22T

) GA 78, bl. 48a. Vreemd genoeg ontbreken in registers 232 en 283 de
plaatsen waarnaar verwezen wordt.
228
) Johan Schrader (1721—83) was sedert 1744 praelector en van 1748 af
hoogleraar te Franeker; NNBW, X, col. 894—5 (G. A. WUMKES).
22e
) GA 78, bl. 49a; 232, Ы. 40b—44a; 283, in dato 3 December 1774.
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soo wel tot de educatie als tot de instructie van jonge luyden de
vereischte bequaemheeden besat", vooral met het oog op de bestaande bloeiende kostschool. Daarom komen op de eerste plaats in
aanmerking zij die reeds eerder een kostschool hebben gehouden,
met name: W. H. OEVERING, rector te IJselstein, en Isaac BOEKELMAN,
rector te Woerden, van dewelken men kon verhopen, dat zij enige
.van hun discipelen zouden meebrengen, zoals Schonck weleer ook
dertig jongens van IJselstein had meegebracht. Men,had onder den
vorigen rector het schoolgebouw laten verbouwen om veertig kostjongens te kurmen herbergen, en dat had aan de stad meer dan
6000 gl. (sic.') gekost. Te Amersfoort en elders, waar kostscholen
waren, had men graag informaties genomen, maar intussen was de
aanbeveling gekomen van Hengevelt, aan wiens kundigheid en
geleerdheid niemand twyfelt, op wiens gedrag niets af te keuren
valt, en die bovendien van moederszijde van Breda afkomstig is.
Doch voornoemde candidaat is slechts 24 jaar oud en ongehuwd;
het moge derhalve „aen het verligt oordeel" van Zijrie Hoogheid
overgelaten worden: of Hengevelt niet te jong is om de school en
het internaat te besturen, of hij kan gelijkgesteld worden met iemand
die reeds ondervinding heeft opgedaan in de schoolpraktijk en vooral
of men de kostschool aan een ongehuwde kon toevertrouwen. Dat
de candidaat een of desnoods beide zijn ongehuwde zusters voor de
directie van hst huishouden en van de kostschool zou meebrengen,
is ook al geen oplossing. Zo heeft men er niet aan willen denken
om de candidatuur van den jongen praeceptor Roosen voor te
dragen; het meest geschikt lijkt de eerste candidaat van de lijst,
Oevering. Als het echter het uitgesproken verlangen is van Zijne
Hoogheid, dat Hengevelt toch als rector wordt aangesteld, dan zal
men zich bereidwillig onderwerpen. Met deze fraaie uiteenzetting
van Reigersman waren de heren in de residentie ten duidelijkste
ingelicht over de toestanden te Breda en de verlangens der magistraten.
Het duurde enige tijd vóór het antwoord binnenkwam. De
candidaat van de Bredasche raad, Oevering, kwam niet in aanmerking; maar ook de gunsteling van Zijne Hoogheid, de zeer geprotegeerde Hengevelt, moest de plaats ruimen voor den Woerdensen
rector Boekelman, of m.a.w., zoals het in de Haagse missive van
2S0

) GA 78, Ы. 52b; vgl. 232, Ы, 48ab; reg. 283, m dato.
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23 December heette: de magistraten werden gemachtigd, dezen
candidaat uit naam van Zijne Hoogheid te beroepen tot rector. In
de notulen der raadsvergadering van 29 December voelen wy nog
iets natrillen van der heren onmacht en verbeten spyt. Zij besloten
dat aan Boekelman kennis zou gegeven worden van zijn beroep tot
rector met verzoek om hoe eer hoe beter de bediening te aanvaarden, vooraleer de school verder zou verlopen 2 3 1 ).
Dezelfde dag nog vertrok de brief naar Woerden en ook het
antwoord liet niet op zich wachten: Boekelman aanvaardde met
dankbaar hart de hem opgedragen taak 2 3 2 ). De officiële aanstelling
geschiedde bij akte van 29 December 2 S 3 ). Kort daarop verhuisde
de bibliotheek der Latijnse school weer van het stadhuis naar de
school 2 8 4 ). Misschien had men een beter en minder vochtig lokaal
gevonden om de boeken te bewaren, in de school toch hoorden de
boeken thuis volgens artikel 1 van het reglement.
Dat scheen dus wederom in orde te zijn. Maar al spoedig, op
5 Januari 1775, werd in de raadsvergadering meegedeeld, dat
praeceptor Roosen, dien men totnogtoe had weten te behouden door
een buitengewone toelage en door de belofte van het conrectoraat,
doch wiens candidatuur voor het rectoraat men zo pas had voorbijgezien, thans een benoeming als rector te Goes had aangenomen.
Men zag zich dus nogmaals verplicht, den prins lastig te vallen met
schoolaangelegenheden. Liever zou men dit nog wat uitstellen en
eerst de komst van den nieuwen rector afwachten, om met hem dan
deze zaak te kunnen bepraten 2 3 6 ). Een paar dagen later vond men
231

) ARA 's-Gravenhage, JVoss. Dom. Arch., nr. 1087, Ы. 161a—168a
) GA 232, Ы. 48b—49b; reg. 283.
233
) GA 124, Ы. 126b. De gebruikelijke eden werden afgelegd 18 Januari 1775.
=") Aldus leest men in GA 354 (niet gepagmeerd): „A 0 1775. Bij 't aenvaerden van 't rectoraat der Latijnsche Schooien alhier van Breda, door Isaak
Boekelman in April 1775 zijn ook de boeken tot de Schoolbibliotheek behorende
van gem. rector in qualitijt als bibliothecarius in tegenwoordigheid van den
WelEd. Gestr. Heer en Mr. W. H. Verbrugge, burgemeester en curator in der
tijd nagezien en van 't stadhuys, daar dezelve zedert overleiden van den HoogGel.
Heer A. C. Schonck geweest waaren aan 's rectors huys overgebracht, zijn alle
boeken volgens bijzijnde catalogus in zyn geheel bevonden, uitgenomen Lulofs
Aardklootsbeschouwing, Oppianus Gr. et Lat. en Lycophron cum Comment.
Tzetzis." Het bedoelde boek van den Leidsen professor Johan Lulofs (1711—68)
zal geweest zijn: Inleiding tot de Natuur- en Wiskundige Beschouwing des
Aardkloots, Zutfen 1750 (tweede uitgave, Leiden 1763). Vgl. VAN DER AA, L,
blz. 223—4.
232
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GA 78, Ы. 55ab.

het echter toch maar het best ïonder verwijl Den Haag in kennis
te stellen van de nieuwe vacature :!3e ). Aan Boekelman werd op
11 Januari een kort briefje gezonden: dat hij gauw voor een paar
dagen zou overkomen om alles te regelen 2 S 7 ). De rector was bereid
zich terstond op reis te begeven 2 3 β ) en verscheen werkelijk de 18de
in de raadsvergadering " " i . Zeer vriendelijk werd hij door burge
meesters en schepenen ontvangen; hij kreeg de opdracht, een candidaat voor het praeceptoraat op te sporen en ook de schoolwetten
te examineren sameft met curatoren; het burgerrecht werd hem
aanstonds en zonder kosten verleend; hij legde de vereiste eden af.
Enige afleiding in deze zorgen betreffende het schoolpersoneel
werd aan de magistraten bezorgd door de weduwe van wijlen sector
Schonck. Zij was begonnen met alles uit het schoolhuis te breken
wat maar enigszins van nut of waarde kon zijn. Begrijpelijk was deze
handelwijze den heren niet erg aangenaam. Zij zonden een der
' schepenen ter plaatse en besloten ten slotte, dat zij aan de weduwe
Schonck 30 dukaten (157 gl. 10 st.) zouden uitkeren, op voorwaarde
dat zij alles wat muur- en nagelvast was, wilde achterlaten 2 4 0 ) .
Rector Boekelman kwam inmiddels met zijn candidaat voor de
laagste klas voor de dag. Het was Johannes REITZ, sedert zes jaar
praeceptor te Kampen 2 4 1 ) . Aanstonds werd de candidatuur aan de
Raden en Rekenmeesters van Zyne Hoogheid meegedeeld en
3 Februari kwam de nodige autorisatie om tot de benoeming over
te gaan 2 4 2 ) . Reitz werd drie dagen later benoemd, op een jaarlüks
tractement van 400 gl. buiten het gewone minerval 2 4 3 ). De vreugde
van den nieuwbenoemde was groot; hij uitte zijn dank en beloofde
) GA 78, Ы. 56a. Op 16 Januari meldde Den Haag daarvan ontvangst;
GA 78, Ы. 61a; 232, Ы. 54a; reg. 283.
237
) GA 232, Ы. 52b-53a; reg. 283.
Μβ
) Brief van 13 Januari; GA 78, Ы. 58a; 232, Ы. 53ab.
^ 0 ) GA 78, Ы. 58b—59a.
240
) GA 78, bl. 60a; 1751, Ы. 76a. Het volgende jaar, 1776, zal de weduwe
van professor Schonck in het huwelijk treden met H. J. Roosen, oud-praeceptor
van Breda, die na een kort verblijf te Goes, tot rector werd benoemd te Haar
lem. Vgl. HOFFMANN, Beknopte geschiedenis van het gymnasium te Haarlem,
blz. 24.
241
) GA 78, Ы. 62ab. Deze Johan Reitz wordt niet vermeld onder de vele
praeceptoren uit het geslacht Reitz, in NNBW, Ш.
242
) GA reg. 283, in dato 27 Januari; 232, bl. 65a—66a.
243
) GA 78, bl. 66a; 124, bl. 127a; 232, bl. 66a.
28e
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aan de heren in ieder opzicht genoegen te geven, zowel door spoedig
over te komen als door de jeugd goed te onderwijzen en ze met een
voorbeeldige wandel voor te gaan ги). Eerst op 27 April d.a.v.
legde Reitz de eden af in handen van stadhouder R. M. Damisse 2 4 6 ) .
Vooraleer Roosen naar zijn nieuwe betrekking te Goes zou
afreizen ging hij in de raadsvergadering van 6 Februari de magistra
ten der stad, die hem zo welwillend hadden behandeld, officieel
bedanken voor d e gunsten en vriendschap gedurende zyn verblijf
genoten; verder beval h^j zijn persoon in de attentie van hun
EdelWelAchtbare aan; burgemeester W. P. van Persijn maakte „een
compliment ter materie" en wenste den vertrekkende een voor
spoedige reis 2 * e ) .
Omdat het conrectoraat van Boekelman pas op 10 Januari inging,
ontvingen conrector De Bruijn en praeceptor Roosen samen 187 gl.
10 st. voor het waarnemen van de lessen van den rector ^ 7 ) . Reitz
had wel beloofd spoedig te zullen overkomen, maar werd door
omstandigheden verhinderd; daarom belastten zich Boekelman en
De Bruijn met zijn klasse tot 10 April " " ) .
• Zoals de vorige rectoren aanvaardde ook rector Boekelman zyn
ambt door het uitspreken van een oratio ÍTiauguralis, die door
Willem Oukoop op stadskosten werd g e d r u k t 2 i t ) . Nog een taak had
men den rector opgelegd: het examineren der schoolwetten. Нц deed
dit in overleg met curatoren en 15 Mei werd aan de magistraten ter
vergadering meegedeeld, dat een paar veranderingen gewenst
waren 2™).
Een nieuwigheid op onderwijsgebied te Breda was de officiële
invoering van zes schriftelijke proefwerken, die zouden dienen om
een ranglijst van de klasse op te maken en waarvan het bekomen
van de klassepryzen zou afhangen. Ook de duur der vacanties moest
enige verandering ondergaan: de zomervacantie zou een week
langer, dus zeven weken duren en de wintervacantie met een week
) GA 232, Ы. 66b—«7a; reg. 283, in dato 11 Februari; vgl. 78, Ы. 67a.
) GA 124, Ы. 127a.
24e
) GA 78, Ы. 6Sab.
24
') GA 1751, Ы. 56b.
24e
) De reis- en transportkosten van den rector worden slechts in October
uitbetaald; GA 78, bl. 121b; 1751, Ы. 79b.
24e
) GA 1751, Ы. 78a; het bedrag beliep 127 gl. 3 st.
и
° ) GA 78, Ы. 81a—83b. Zie bijlage XIII.
244

246
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verkort worden; de Paasvacantie, die vroeger slechts twee dagen
duurde, zou gebracht worden op acht dagen; de buitengewone
vacantiedagen in de loop van het schooljaar zouden staan onder de
macht van curatoren. Zo werden de schoolwetten, door rector en
curatoren herzien, ook door de magistraten goedgekeurd; voor het
overige bleef het bij het oude. In dit stuk is voor het eerst sprake
van het „Gymnasium" (zoals het nu officieel boven de ingang stond),
terwijl men vroeger algemeen de term „Latynsche scholen" of enige
malen die van „Triviale scholen" bezigde. Ook deze veranderingen
aan de schoolwetten werden in het Latijn en het Nederlands
geredigeerd, gelijk het in 1762 was geschied.
Omtrent dezelfde tijd deed een zekere Mr. Joost Schomaker een
poging om van Zijn Hoogheid de titel van professor in de rechten te
verkrijgen. De dood van Schonck en het daarmee samengaande
verdwijnen van de professorale titel te Breda zal de aanleiding zijn
geweest voor dezen jurist, om een geschikte gelegenheid waar te
nemen. In 1768 had hij Z. H. gunstig gestemd door de opdracht van
een rechtsgeleerd werk, Annotationes op een gedeelte der Digesten;
twee jaar later had hjj verzocht om professor honoraiius te worden
in het recht aan een van 's lands hogescholen, waarop hij nog geen
afwijzend antwoord had ontvangen. Mr. Schomaker, die toen advokaat was te Oosterhout, verzocht dan Z. H. om „professor iuris
civilis honorarius" te mogen worden te Breda. De Raad van den
prins meent echter in ongunstige zin te moeten adviseren, omdat
suppliant nog geen bewijzen van capaciteit heeft gegeven; wil hij
•privatim te Breda les geven in de rechten, het sta hem vrij; dan kan
hij aantonen, dat hy de professorale titel verdient. Dit is de laatste
maal, dat iemand zal trachten aan de Bredase Latynse school een
schijn van Illustre School te geven. Het is opvallend, dat Willem V
in zijn schryven d.d. 24 Mei 1775 aan zijn Raad het heeft over „ons
gymnasium te Breda"; maar misschien heeft het geen verdere
betekenis, en werd het bezittelijke voornaamwoord „ons" geïnspireerd door de woorden van den suppliant: „Uwe Hoog Vorstelyke
Doorluchtigheids Gymnasium" 2 5 1 ).
Een hof, gelegen achter de school, werd door de stad in Januari
1777 aangekocht en aan rector Boekelman voor 36 gl. 'sjaars
251
) AKA 's-Gravenhage, Nass. Dom. Arch., т. 1087, Ы. 180a—187a VAU
ПЕК AA, S, biz. 121—2, vermeldt nog enige andere werken van J. Schomaker
(1685-vóór 1780),
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verhuurd, onder beding dat bij zijn vertrek de tuin publiek zou
verpacht worden 2 Β 2 ) . Het was dus ЫцкЬааг niet de bedoeling, deze
tuin bij het schoolterrein te voegen, zoals dat vroeger gebeurd was
ten tijde der jezuïeten.
In October 1778 deed zich een vreemd geval voor: de heren
magistraten meenden in schoolzaken ook de tienraden te moeten
raadplegen. Was dit nog een verre echo van de moeilijkheden van
vóór dertig jaar, toen de tienraden zich hadden verzet tegen de
verhoging van het minerval? De zaak zat nu zo: Mr. Feuilletau de
Bruyn, conrector van de school, voelde zich geroepen om zich te
gaan wijden aan rechtszaken. Hij was thans waarnemend auditeur
militair in het gerechtshof, wat natuurlijk ten gevolge had, dat zijn
conrectorschap eronder ging lijden. Tot aair zijn benoeming bij het
gerechtshof, die hij binnen kort verhoopte, wenste hij 350 gl. van zijn
tractement als conrector te behouden. De tegenwoordige praeceptor,
Johannes Reitz, zou conrector kunnen worden, evenwel zonder
verhoging van salaris, doch met toevoeging van een douceur van
25 gl. 's jaars. Als praeceptor wenste men aan te stellen: Gijsbertus
MIDDELHOVEN, momenteel surveillant en repetitor van de kostjongens,
of zoals het heette „huis-praeceptor" van den rector. Deze nieuwe
meester zou dan de overblijvende 150 gl. van het tractement van
De В mijn genieten met een extra-toelage à 50 gl. Alles samen
betekende dit dus een vermeerdering van uitgaven van 75 gl. De
tienraden vonden het goed, provisioneel voor de tijd van twee jaar;
over een verandering van het schoolgeld zouden zij nog eens beraadslagen ^ 3 ) . In die zin werd'Uitvoerig naar Den Haag geschreven,
waarbij nog gevoegd werd, dat men over het onderwijs van
conrector De Bruijn niet erg tevreden was 2 6 і ) . Het antwoord d.d.
26 October was geheel in overeenstemming met de Bredase voor
266
stellen ) . Toch duurde het nog drie maanden, vóór de zaak haar
beslag kreeg. Eerst op 18 Januari 1779 kon men een resolutie
nemen betreffende het minerval. De tienraden stemden er mee in,
dat met ingang van 1 Januari 1779 het schoolgeld aldus zou worden
bepaald: 1 gl. 10 st. voor de twee laagste klassen, 2 gl. 10 st. voor de
derde en de vierde klasse, 3 gl. voor de twee hoogste klassen per
282
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GA 79, bl. 52b; 1753, bl. 78a; 1754, bl. 15b.
GA 79, bl. 156b—157b.
GA 233, bl. 134b—136a; reg. 284, in dato 23 October 1778.
GA 233, bl. 136a—137a; reg. 284.

trimester. Maar dit alles op voorwaarde, dat de burgers en inwoners
der stad naar verkiezing konden volstaan met het oude schoolgeld,
zijnde 1 gl. voor de vier laagste klassen en 2 gl. voor de twee
hoogste 2 5 e ). We kunnen vermoeden, dat vele ouders van leerlingen
het oude schoolgeld „verkozen". Dat schijnen trouwens de heren
wel te hebben voorzien, want er staat bij vermeld, dat men rector,
conrector en praeceptor een recommandatie moest geven, om de
kinderen der burgers en inwoners der stad, die niet zo veel betalen
als vreemden, met dezelfde liefde en vlijt te onderwijzen en even
goed te behandelen.
Nu de regeling van het minerval definitief in orde was, kon men
overgaan tot de benoeming, waarover men reeds in October 1778
met de prinselijke Raad in Den Haag had gecorrespondeerd. De
Bruijn had de survivance van den auditeur militair Mr. Albert
G. Waelwijk, en trad dus af als conrector, met behoud van een
tijdelijk jaargeld à 350 gl.; Reitz kreeg het conrectorschap en
Middelhoven werd praeceptor. De officiële stukken werden opgemaakt voor de twee nieuw benoemden die de eden aflegden op
8 Februari 2 5 7 ).
Zo besloten de mensen en wij kunnen hedentendage de toenmalige
praktijken misschien vreemd vinden, maar de dood beschikte het
heel anders. Niet de oude Mr. Waelwijk stierf, maar oud-conrector
Mr. Feuilletau de Вгицп kwam op 10 Juli van hetzelfde jaar 1779 te
overlijden. Reitz werd dus conrector; maar ook deze stierf reeds in
September; alleen Middelhoven bleef nog over en hij verdiende nu
het volledige tractement van 400 gl. 2 δ β ) . Reitz is een arme drommel
geweest, die ergens in de stad op een kamer woonde bij een zekeren
Van Reuth. Deze hospes had, bij afwezigheid van rector Boekelman
en van mogelijke andere verwanten of vrienden, het lichaam doen
ter aarde bestellen. Van overheidswege werd bericht gegeven van
het overlijden aan een te Utrecht wonenden broer van den afgestor
vene; deze erfgenaam weigerde echter de erfenis te aanwaarden
en zo moest de gehele boedel publiek worden verkocht. Met de
opbrengst zou men trachten de kosten van begrafenis te dekken en
209
zo mogelijk de schulden te delgen ) .
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80, Ы. 2ab.
124, Ы. ШаЬ, 251ab.
1755, Ы. 54b-55b.
80, bl. 49b-50b.
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Nogmaals zagen de magistraten zich genoodzaakt Den Haag met
hun verzoeken lastig te vallen, 28 September 1779. Zij stelden, na
communicatie met curatoren en nadat Boekelman was gehoord, ak
conrector voor: Willem KIST, zoon van den predikant van Woer
2β0
den ) . Uit naam van Zijne Hoogheid werd machtiging verleend
2β1
om tot de benoeming van den candidaat over te gaan ). Bericht
2e2
werd aan Kist gezonden, die onmiddellijk overkwam
). Wij
denken, dat de akte van aanstelling onmogelijk op 27 September
2e3
kan gepasseerd zijn, zoals zij gedateerd is ), want de autorisatie
uit Den Haag werd pas 4 October verleend. Ofwel zijn de magis
traten ditmaal maar eigenmachtig opgetreden in de hoop dat alles
wel zou in orde komen. De conrector deed de gebruikelyke eden op
2e4
29 November; zijn tractement was reeds 10 October ingegaan ).
De uitgaven, die de stad voor de Latijnse school deed, behalve
het salaris der docenten en het onderhoud van het schoolhuis, waren
bestemd voor het aankopen van prijzen en voor het binden dezer
boeken, alsook voor de opluistering der plechtige promotie 2 0 C ). In
1775 kocht de stad voor het eerst oranje-lint voor de ргцгеп van de
studenten der Latynse school 2 β β ). In latere jaren kwam dat nog wel
eens voor. Wat het aantal pryzen betreft, werd in 1779 door
magistraten beslist, dat curatoren slechts drie prijzen per klasse
mochten toekennen en in buitengewone gevallen nog een of twee
meer, te verdelen over de geheele school 2*7), d.i. dus in het geheel
18 à 20 prijzen. Deze regeling zou de stedelijke kas ten goede komen,
want zo kon men voor een bedrag van enkele guldens per jaar
bezuinigen. Misschien is het tevens een teken van het dalend getal
der leerlingen. Toch werd reeds het volgende jaar op verzoek van
curatoren een uitzondering gemaakt: men zou maar weer vier
prijzen per klas toekennen ! ! β β ).
Het is wel jammer, dat wij in de stedelijke archiefstukken zo goed
als geen gegevens hebben kunnen vinden betreffende de bevolking
2β0

)
)
2e2
)
2 3
»)
2β4
)
2 0
«)
2ββ
)
г«7)
2ββ
)
2β1
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GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA

80, Ы. 50b; 234, bl. 37b.
234, bl. 39a.
80, bl. 56a en 57b; 234, bl. 39a—40a.
124, bl. 252a.
1756, Ы. 54b.
1751, bl. 77ab; 1752, bl. 77b; 1753, bl. 79b.
1751, Ы. 77a.
80, Ы. 39b-40a.
80, Ы. 104a (vergadering van 3 Juli 1780).

der klassen. Ook uit de cijfers, die ons bekend zijn voor de aankoop
der pryzen of uit het aantal toe te kennen prijzen, zoals in het
onderhavige geval, kan men ternauwernood enige conclusie trekken.
Door vele rectoren is de Bredase Latijnse school beschouwd als
een springplank om hogerop te komen. Ook de heer Boekelman
zou niet lang aanblijven. Aan de magistraten liet hij 17 Januari 1780
door bemiddeling van schepen M. C. Versluys meedelen, dat hy
door de stad Nijmegen beroepen was tot rector der Latijnsche
scholen aldaar, met de titel van professor en dat hy dat beroep had
geaccepteerd 2 в в ) . Het ergste was, dat hij ook zijn dertig kostleerlingen meenam. Wederom moest men naar Den Haag schrijven om
een candidaat te mogen voordragen ^ 0 ) . 10 Maart 1780 berichtten
de magistraten, dat zich niet veel candidaten hadden aangemeld,
omdat men een aanmerkelijk getal scholieren en vooral kostleerlingen zou moeten houden. Toch konden zy een goede voordrachtslijst aanbieden: JACOBI, rector te Arnhem, die als een zeer geleerd
man werd opgegeven, en VAN DE LAAR, rector te Woerden, die
eveneens goede getuigschriften had. Beiden waren dezen getrouwd
en hadden ook zelf kostleerlingen.
Vooral de derde candidaat, Comelis CAMPHUYSEN, conrector te
Enkhuizen, leek zeer geschikt, ware het niet dat hij ongehuwd was.
Vele redenen pleitten evenwel in zijn voordeel. Hij was opgevoed
bij zijn vader, die een vrij grote kostschool had en was dus reeds
van zyn jeugd af aan met dit opvoedingswerk bekend geraakt; Ьц
zyn broeder in Zierikzee had hij gelegenheid gehad een helpende
hand in het onderwijs te bieden; zijn zuster, die niet meer van de
allereerste jeugd was, zou hem helpen in de verzorging der kostjongens. De magistraten verzochten derhalve, dat de heren in Den
Haag „na derselver verligt en hoogwijs oordeel" een keuze zouden
doen en den persoon hunner uitverkiezing aan Zijne Hoogheid ten
spoedigste zouden willen voorstellen, want rector Boekelman kon
zijn vertrek niet tot de zomervacantie uitstellen 2 n ) .
Deze brief, nogmaals een werk van den handigen griffier Reigers
man, getuigt werkelijk van diplomatieke behendigheid. Curatoren
gaven ditmaal de voorkeur aan Camphuysen, ofschoon het regelrecht
2eo

)

GA 80, bl. 72b.

270

)

GA 234, Ы. 79ab, 83ab.

a71

)

GA 234, Ы. 90b—92b.
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inging tegen het pleidooi, dat zij zelf in 1774 hadden gevoerd om
den ongehuwden Mr. Hengevelt te weren; het kwam er dus op aan,
dat men zou vermijden voor inconsequent door te gaan 2 7 2 ).
Het duurde lang vóór de autorisatie uit den Haag kwam. Daar zal
men ook wel begrepen hebben, hoe de zaak in elkander zat, want
de Bredase magistraten hadden ten overvloede nog verwezen naar
hun missive van 3 December 1774. Krachtens bizondere machtiging
van Zijne Hoogheid werd 3 Mei 1780 vergund, Comelis Camphuysen
als rector te benoemen г 7 3 ) . De griffier der stad zou aan den uitver
korene schrijven 2 7 4 ) . Camphuysen antwoordde, dat hy nimmer
met meer vreugde enige tijding ontvangen had, en dat hy ook weldra
zou arriveren г"л).
Boekelman bleef rector tot 10 A p r i l 2 7 e ) . Camphuysen kwam eerst
10 Juli aan. Intussen namen Kist en Middelhoven de lessen van de
rectorsklasse waar, terwijl conrector Kist ook nog de promotie leidde
bij het sluiten van het schooljaar 2 7 Т ) . Hoewel de aanstelling was
geschied bij akte d.d. 8 Mei, legde de rector pas in Augustus d e
beide eden af 2 7 e ) . Evenals zyn voorganger Boekelman, huurde hij
van de stad, wederom ten persoonlijken titel, de tuin die bij de
school was gelegen ^ 0 ) . In September nam rector Camphuysen het
saldo van de bibliotheek der school in ontvangst van griffier Reigers
man en de boeken zelf in presentie van curatoren, conrector en
praeceptor 2 8 0 ) .
Gedurende enige jaren was het rustig in de school en vonden er
272

) Comelis Camphuysen (1750—1828) was de zoon van den rector der
Latijnse school te Doesburg (VAN DER AA, C, blz. 28); zijn oudere broer Adam
was van 1767 tot 1773 rector te Zierikzee (NNBW, II, col. 293); na diens dood
had Comelis er tijdelijk het rectoraat waargenomen.
27a
) GA 234, Ы. 95a; portefeuille 353 x.
274
) GA 80, bl. 95a; 234, Ы. 89b—90a.
2
™) GA 234, bl. 97a—98a; 80, bl. 96b.
27e
) Op 18 April 1780 nam de stads-thesaurier С L. Reigersman het bezit
van de schoolbibliotheek, zijnde 28 gl. 11 st., over van rector Boekelman; GA 354.
277
) GA 1756, bl. 54b, 72a.
278
) GA 124, bl. 257ab.
27e
) GA 80, bl. 112b—113a. De tuin van de school werd aan Camphuysen
verhuurd tot 21 Augustus 1792; GA 1768, bl. 15b. In de raadsvergadering van
14 December 1795 werd besloten, de tuin te verkopen; GA 87, blz. 121. Dit
geschiedde 14 Januari 1796, voor de som van 385 gl.; GA 1772, blz. 62.
ïeo
) GA 354.
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geen mutaties plaats, tot in October 1784 conrector Kist de school
verliet om rector te worden in Middelburg 2 8 1 ). Hiermee begon het
gehaspel opnieuw; doch de heren van de magistraat schenen ditmaal
geen haast te maken. Eerst de 16de December kwamen curatoren
mét hun voorstel ter raadsvergadering: men geve het conrectorschap
aan den huidigen praeceptor Middelhoven en trachte de benoeming
te verkrijgen van Jonas CAMPHUYSEN, een jongeren broer van den
rector, als praeceptor 2 β 2 ) . Zo werd het dan ook aan Zijne Hoogheid
bericht 2 β 3 ) , ofschoon men in die brief een loopje nam met de
waarheid, toen men schreef dat het conrectoraat zo juist vacant was
en dat de omstandigheden vereisten, dat er spoed werd gemaakt met
de benoeming. Zy hadden toch zelf twee maanden laten verlopen,
vooraleer kennis te geven van de vacature. Wisten de heren raden
in Den Haag wel degelijk hoe de eigenlijke toedracht van de zaak
was? Zij lieten in ieder geval lang genoeg op hun antwoord wachten:
14 Februari 1785 werd eindelijk de machtiging verleend 2 β 4 ) . Een
week later werden de akten geredigeerd (21 Februari), en op 7 April
gebeurde de eedaflegging 2 8 Б ) . De nieuwe regeling der competenties
in de Latijnse school bleef slechts een paar weken in stand. Misschien
voelde conrector Middelhoven zich niet veilig nu hij tussen de beide
broeders Camphuysen stond; hij liet zich beroepen als rector te
Zierikzee, zoals 12 Mei aan de magistraten werd meegedeeld 2йа).
De heren van het curatorium waren het beslist moe al dat verandeïen en verhuizen aan de Latijnse school; ze maakten dan ook
helemaal geen haast en wachtten rustig de grote vacantie af. Op
28 Juli stelden ze voor: Jonas Camphuysen zou maar conrector
moeten worden, en Gerard Willem BOOT kon als praeceptor worden
voorgedragen 2 8 7 ). Ook griffier Reigersman liet'er de moed Ъц zinken;
hij copieerde eenvoudig, met verandering van de namen, de vorige
2β1

) GA 81, Ы. 167a. Kist bekleedde het rectorschap te Middelburg van 1784
tot 1796; VOEGLER, in Archief
Zeeland, 7, blz. 456—60. Hij trok zich daarna
geheel uit het onderwijs terug; interesseerde zich voor de Oost-Indische handel;
was van 1816 tot 1828 directeur van de Staatscourant; stierf 1841, na vele wer
ken te hebben nagelaten. Vgl. VAN DER AA, K, blz. 62—63.
282
) GA 81, Ы. 174ab.
2вз

)

284

GA 236, bl. 56ab; missive van 18 December 1784.

)
2β5
)
2β
«)

GA 236, Ы. 59b—60a; reg. 284, in dato.
GA 124, bl. 252b—253a.
GA 82, bL 12b.

2β7

GA 82, bl. 18b.

)
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ΐββ

missive die hy naar Den Haag had gezonden ) . Terstond kwam
280
echter de goedkeuring van de voordracht ), en de benoeming ging
290
op 8 Augustus door
); maar Boot vertrok reeds uit Breda in
2β1
October 1788 )· De gebroeders Camphuysen namen de gehele
zorg voor de school op zich; ook het tractement voor de drie klassen
2B2
lieten zy op hun credit plaatsen ).
Ongeveer een jaar na het vertrek van praeceptor Boot verzochten
de magistraten aan de heren Domeinraden van Zijne Hoogheid om
3
Comelis ENKLAAR te mogen benoemen ^ ) . Zulks geschiedde, 8 Oc
2M
tober 1789 ) .
De laatste jaren spendeerden de magistraten jaarlijks een bedrag
van ruim honderd gl. aan prijzen en 30 à 40 gl. aan het binden dezer
29а
boeken ) ; alleen in 1794 werden er bij de plechtige promotie geen
20e
prijzen uitgereikt ) . Het was een teken van de verandering in de
toestand en de ongunstige tijd. Ook aan de meesters der Latynse
school werden over het dienstjaar 1793—4 slechts drie kwartalen
uitbetaald, tot 9 Juli 1794 2 β 7 ). Tengevolge ook der moeilijke om
standigheden zyn er van October 1793 tot Juli 1795 geen curatoren
benoemd.
Einde 1793 had praeceptor Enklaar de school verlaten 2 " e ); hij
werd 27 Januari opgevolgd door Frederik Everhard TUHR, die 3
2ββ

)

GA 236, Ы. 90ab; reg. 284, in dato 30 Juli 1785.

289

)

GA 236, Ы. 91ab; reg. 284, in dato 1 Augustus.

-B0)

GA 82, bl. ISa; 124, Ы. 253b (eedaflegging op 11 September).

^1)
G. W. Boot (1763—1832) werd achtereenvolgens praeceptor te Middel
burg (1788) en te Zutfen (1790) ; rector te Gormchem van 1792 tot 1832. VOEGLER,
in Archief, 7, blz. 457; NNBW, IV, col. 212—3 (W. M. С REGT).
2β2
г03

)
)

GA 1765, Ы. 54b.
GA 83, Ы. 108a (besluit van 21 September 1789) ; 237, bl. 36a.

204
)
GA 83, bl. 109b, 115a; 124, bl. 320a. De eden werden afgelegd 23 Novem
ber; GA 124, Ы. 320a.
295

)

GA 1757, bl. 69a; 1758, bl. 72b; en zo verder tot 1769, bl. 65a.

20e

)

GA 1770, bl. 80a.

»7)

GA 1770, bl. 63b.

2

2oe

)
C. Enklaar (1767—1853) ging over naar de Latijnse school van Nijmegen,
waarvan hij rector was van 1817 tot 1842; NNBW, Ш, col. 351 (H. D. J. SCHEVICHAVEN). Toen hij nog conrector was te Nijmegen, begon Enklaar met het
leren van het Grieks in de eigen Nederlandse moedertaal, en niet meer door
middel van het Latijn. Zijn Ιΐρο-α-ίίεύμιιτα oj Eerste onderwys in de Grieksche
taal, 1816, was dan ook de tweede Griekse grammatika, die in het Nederlands
werd uitgegeven; het boekje bevatte echter geen syntaxis.
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Maart de eden aflegde 2 9 0 ). De politieke toestand was van die aard,
dat men den prins en zyn Raden e r buiten liet; de stad maakte
wederom van de omstandigheden gebruik, om het benoemingsrecht
in handen te krijgen zonder enige restrictie.
Een objectieve beoordelaar zal gaarne Huizinga bijvallen, die het
praedicaat „gouden eeuw" liever aan de 18de dan aan de 17de eeuw
toekent, omdat in de 18de eeuw het goud in de koffers rust """J. Wij
moeten erkennen, dat het leven aan en in de school iets van zyn
jeugdige frisheid heeft ingeboet. Er is geen Zovitius meer, die acht
u u r les gaf per dag en 's nachts aan zijn Latijnse schooldrama's en
leerboekjes werkte; hoogstens thans nog een weimenende rector,
die zwoegt op een Latijnse oratie in pompeuze stijl of een hoogdravend
vers na zijn dagtaak van vier lessen; indien althans zijn belangstelling niet geheel opgaat in zijn wankele financiële positie. De
heroïsche tijd dat de sjofele meester in zijn tabbaard van stadslaken
voor volgepropte lokalen doceerde tegen een hongerloon, behoort
geheel tot het verre verleden; kleine klassen — soms al te kleine! —
maken het werk van den docent licht; toch blijven zijn klachten over
het lage salaris aanhouden, méér dan voorheen. Een man, als rector
Hoogeveen, die nog iets voelt voor de klassieke wetenschap als
zodanig en vernieuwing wil, zal als een lichtend voorbeeld tot in
de volgende eeuw kunnen gelden.
Het zal wel niet overdreven zijn te beweren, dat het steeds toenemende gezag en het meer rechtstreekse ingrijpen van den prins
en zijn Raad in de benoemingen van de leerkrachten der stedelijke
school eerder remmend heeft gewerkt, dan stimulerend. Ware het
niet, dat men van stadswege alle krachten inspande om de kostschool
op te houden, het verval van het gymnasium zou reeds veel eerder
zijn ingetreden.
Het was inderdaad slecht gesteld met de Latynse scholen, ook met
die van Breda, omdat het leraarsambt in verval was geraakt, omdat
er geen enthousiasme meer was, geen geloof in het humanisme en
de klassieke vorming 3 0 1 ). Te veel praeceptoren waren geen docenten
van huis uit, geen vaklui, maar jonge proponenten, alumni van het
20

») GA 124, Ы. 320ab.
300) vgl. J. HUIZINGA, Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een
schets. Haarlem 1941, blz. 176.
301

)

Vgl. PAULSEM, I, blz. 607—8.
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Leids э theologische college of van elders, voor wie geen plaats meer
was in de bediening des woords; het soms lastige en in ieder geval
monotone leven van schoolmeester lag hun niet; hun taak ging h u n
niet ter harte; het geven van onderwijs (kwam er van opvoeding nog
veel terecht?) was al te dikwyls een voorlopig emplooi, het bond
hen niet aan de school. Aan velen dezer meesters-tegen-wil-en-dank
moet men dan ook verwijten: een volslagen onbekwaamheid tot hun
onderwijzersambt, dikwijls gepaard gaande met bekrompenheid van
geest en gebrek aan oordeel 8 0 2 ) . Het euvel van de vorige
eeuwen blijft voortduren: de ontaiogelijkheid om voldoende stabiliteit
van de leraren te verzekeren; en dikwijls had het vertrek van de
meesters ook de uittocht van de leerlingen tot gevolg. Een nieuwe
kwaal, die zich vooral in deze eeuw openbaart, is de praktijk van de
survivance, die aan den jongen leraar de opvolging van zijn ouderen
collega garandeert, zonder dat er van overheidswege gelet wordt op
verdienste, kennis of bekwaamheid; waarbij alleen de dienstjaren
en rangorde meetellen en ook de ongemotiveerde voorkeur. Na deze
moeilijke periode zal het nieuwe humanisme der 19de eeuw zich
moeizaam een weg moeten banen S 0 8 ) .
Toch heeft deze eeuw voor ons het voordeel gebracht, dat zij méér
dan de eeuwen van godsdienstige smid of van economische verovering aan het nageslacht heeft overgeleverd wat het onderwijs
was en hóe het schoolleven zijn gang ging. De auteurs en de
methodes zijn ons bekend, eveneens de gedragslijn die aan de
leerlingen was voorgeschreven, de vacan tie tij den en de speeldagen,
de plichten van de meesters en die van de jongens. Reeds treedt,
naast het verlangen naar meer in den brede uitgewerkte leerstof,
vooral op de voorgrond de drang naar lichtere taken, kleiner aantal
lesuren, langere vacanties. En de vraag blyft: zijn de meesters hierin
altijd de initiatief-nemers geweest, of ging de impuls uit van de
leerlingen of van hun ouders? De enige stem, die wij vernemen is
die van de leraren. Maar wie zal betrouwbare documenten over de
tijdgeest der toenmalige jeugd, der bevolking onzer Latijnse klassen
terugvinden?
In de loop der 18de eeuw treedt de eigen moedertaal meer en meer
op de voorgrond als voertaal Ъц het onderwijs; men kan het een
802

)

soa)
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Vgl. SCHOTEL, De Illustre School te Dordrecht, blz. 164.
Over deze nieuwe strekking in Duitsland, zie РЛЦЬЗЕН, Π, blz. 191—442.

verslapping noemen als men wil, maar paedagogisch is het juister,
en voor het bevattingsvermogen van den leerling gemakkelijker.
Reeds zyn de Latijnse grammatika's tweetalig en worden zij opgefrist
door tabellen met declinaties en conjugaties. In stilte werkt de een
of andere meester aan een Griekse grammatika in het Nederlands.
Het Latijn als kaste-taal van geleerden en ontwikkelden zal verdwijnen. Een teken des tijds.
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HOOFDSTUK Г .
MOEILIJKE JAREN, TOT AAN D E
BEVESTIGING VAN

HET STAATS

MONOPOLIE (1795—1815).

X ^ 1 adat de Fransen in het voorjaar van 1793 slechts gedurende
een zestal weken in Breda de „vryheid, gelijkheid en broe
derschap" hadden doen zegevieren en het volk hadden laten dansen
rond de vrijheidsbomen 1 ) , kwamen zij einde Januari 1795 terug als
meesters van de stad. Al die tijd was het slecht gegaan met de stadsfinantiën, en dat ondervonden ook de meesters der Latijnse school.
Aan rector Camphuysen was in 1794 een gedeelte van zijn salaris
uitbetaald en het volgende jaar kreeg hij maar 400 gl. als voorschot
op het tractement dat hij nog te goed had, zodat hij toen nog een
credit had van 537,50 gl. 2 ) . De conrector trok slechts 150 gl. in
1795 a ) . Rector, conrector en praeceptor werden weer in 1796
uitbetaald, maar voor de eerste twee bleef er nog een flinke som
achterstallig loon te trekken *).
Op 26 Juni 1795 werden weer curatoren benoemd 0 ), zodat er
met beleid in de herlevende school kon worden gewerkt. Het
curatorium bestond nu uit de burgers M. P. Langlois, een der meest
vooraanstaanden in deze nieuwe tyd, H. R. Banier en S. Ramring;
aan hen werden nog toegevoegd: de oudste predikant der stad, Ds.
P. van Kempen en de oudste pastoor, C. L. Smits. Voor de eerste
maal sedert het bijna tweehonderdjarig bestaan van het college van
curatoren, doet een R. K. geestelijke er zyn intrede; er is dus
1

) W. J. F. JUTEN deelde in Tax., 22 (1915), blz. 274^-9, de namen mee van
de burgers-repraesentanten van 1793; de president der primaire vergaderingen
was Michel Pierre Langlois (1754—1828), die verder nog zal vermeld worden
als curator van de Latijnse school.
2
) GA 1771, blz. 84.
3
) GA 1771, blz. 85; bij vergissing staat hier geschreven: H. Tur, conrector;
het moet zijn: Jonas Camphuysen.
4
) GA 1772, blz. 71—72. Betaling zou zo spoedig mogelijk gebeuren, werd
beloofd in de vergadering van 28 Januari 1796; GA 87, blz. 144. Eindelijk
werd er toe besloten in de vergaderingen van 18 Juli en 1 September (evenwel
onder protest van burger Timmermans); GA 88, blz. 244, 281.
i) GA 86, bl. 94a, 125b.
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werkelyk iets veranderd. De Latijnse school is geen onderwijsinrichting op gereformeerde grondslag meer.
In de vergadering van 23 November 1795 hebben de nieuwe
magistraten, op voorstel van curatoren, nogmaals de bevoegdheden
van de leraren omschreven, in overeenstemming met hetgeen in
April 1762 was gedecreteerd. Er werd dus bepaald met betrekking
tot artikel twee, „dat aan den rector het gezag en toeverzicht over
alle discipulen der zes dassen blijft gedemandeerd, zonder dat de
conrector of praeceptor denzelve in de uitoeffening van dien zullen
vermogen te verhinderen of bemoeijlijken; als zijnde hij rector
alleenlijk van alle zyne werkzaamheden en verrichtingen verantwoordelijk aan curatoren en bestuurers deezer stad"; conrector en
praeceptor van hun kant moeten hun resp. leerlingen „instrueeren
naar die norma en methodus, welke de rector, met overleg der curatoren, oordeelen zal meest bevoorderlijk te zijn in de studiën dier
jongelingen en best geschikt naar de verstanden en vatbaarheden
van dezelven". Bovendien mocht de rector gedurende deze winter,
in verband met het klein getal leerlingen en de buitengewone duurte
der brandstoffen, extra-bedragen vorderen voor de verwarming der
lokalen e ) .
In November 1795 vertrok praeceptor Turr naar Franeker en de
gebroeders Camphuysen droegen nogmaals de gehele last van de
Latijnse school alleen. De rector verzocht om schadeloosstelling voor
het buitengewone werk, dat moest worden verricht wegens de
vacature van het praeceptoraat. De curatoren, thans „burgers curatoren" genoemd, zouden de zaak onderzoeken en daarna advies
geven 7 ) . Met verwijzing naar de vroegere gebruiken der stad werd
het gevraagde toegestaan, onder protest evenwel van burger W. N.
Verlegh, die zich verzette 8 ) .
Dat het zo moeilijk ging om aan rector en conrector enig behoorlijk loon te verstrekken is toe te schryven aan de vervallen staat
der school en aan het uitblyven van de gewone subsidien, die
vroeger uit de goederen van den heer en baron werden getrokken,
zoals wij lezen in de notulen der raadsvergadering van 1 September
e

) GA 87, blz. 96—97.
) Raadsbesluit van 19 Juni 1797; GA 89, blz. 691.
e
) In de vergadering van 26 Juni; GA 89, blz. 707. Ten slotte werd de som
van 800 gl. uitgekeerd, 10 October 1797, voor het waarnemen van het praeceptoraat gedurende twee jaar; GA 1773, blz. 186.
7
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1796 0 ) . De burgers der municipaliteit (zo zeide men dat nu) deden
hun best om de subsidie weer machtig te worden.
Wij vernemen ook terloops, dat de conrector, die zich bij de laatste
insluiting der stad geabsenteerd had, in December 1796 was teruggekeerd 1 0 ).
Om althans iets te kunnen doen voor den rector en conrector
hunner school richtten de burgers zich nu tot het bestuur van
Brabant. Zij hadden immers geboord, dat elders rector en conrector
van 's landswege werden gesalarieerd, en daarom besloten zij 15 Mei
1797, zich bij request aan de representanten van het volk van
Bataafs Brabant te adresseren en te verzoeken den rector en
conrector der Latijnse school van Breda een jaarwedde van 's lands
wege toe te leggen, zoals aan die van 's-Hertogenbosch en Eindhoven 1 1 ). Maar deze pogingen zouden voorlopig niet met succes
worden bekroond.
In tijden van troebelen voelt men herhaaldelijk de noodzakelijkheid, zich te vergewissen van de loyauteit van het volk, vooral van
ambtenaren en bedienden. Zo besloten dan ook de trouwe dienaren
der Bataafse republiek in de stede van Breda, een buitengewone
vergadering der municipaliteit te beleggen op 9 Mei 1798, waarin
„de onnuttige en onwaerdige ambtenaeren" zouden worden ontslagen 1 2 ). Als zodanig moesten worden beschouwd: aanhangers van
het huis van Oranje, aristokraten, federalisten en allen die de
grondvergaderingen niet bijwoonden. Op het verzoek van rector
en conrector om continuatie van hun ambt, werd gunstig beschikt " ) ; hun republikeins geweten bleek in orde te zijn. Maar hoe
zou hun tractement worden uitgekeerd? Het diep vervallen financiewezen der stad, het uitblijven sedert 1794 van de jaarlijkse subsidie,
noopten het stedelijk bestuur nog het laatst verschenen kwartaal te
betalen en verder de betalingen van deze twee tractementen te
staken en al de gedane kosten te beschouwen als voorschotten
gedaan ten bezwaar van 's lands schatkist. Ook zou aan het uitvoe-

o) GA 8C, blz. 281.
) GA 89, blz. 378. Toen Werd hem ook beloofd, dat hij het achterstallige
wegens absentie zou ontvangen.
") GA 89, blz. 639; vgl. GA 290, bl. 147.
") GA 91, blz. 138.
") GA 91, blz. 140.
l0
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rend bewind een request worden gezonden om restitutie van deze
sommen te verkrijgen. Dit noodgedwongen besluit werd genomen
op 3 September 1798 " ) .
Daaruit volgde voor de beide meesters der Latijnse school een
zorgelijke toestand. Comelis en Jonas Camphuysen zagen zich
verplicht een request te richten aan de municipaliteit der gemeente
van Breda, waarin zij memoreerden, dat zy resp. sedert 1780 en 1785
aan het gymnasium waren verbonden, dat echter de uitbetaling van
hun tractement aan geen „midsen" of voorwaarden was „geaccrocheerd", dat zy „na de gelukkige omwending van den jaare 1795"
hun ambt trouw waren blijven vervullen, dat zij bovendien officieel
in hun bediening waren gecontinueerd. Zij verhoopten daarom van
's lands wege te zullen worden gesalarieerd. Ten slotte vragen
supplianten^ dat het op 3 September van vorig jaar genomen noodbesluit moge herzien worden als strydende tegen de uitdrukkelyke
letter van de akte van staatsregeling; dat bijgevolg hun het tractement blijve uitbetaald worden door den thesaurier der stad totdat
een andere regeling is getroffen " ) De burgers besloten het request
te stellen in handen van het comité van algemeen welzijn en financiën, om advies daarover te vernemen; requestranten moesten zich
wenden tot den ontvanger van 's lands gemene middelen om het
achterstallige loon te bekomen").
Inmiddels had Comelis Camphuysen, die al dat getreuzel moe
werd, gesolliciteerd naar het rectorschap der Latijnse school te
Schiedam. De municipaliteit van Schiedam vroeg 10 April 1799 aan
die van Breda om spoedige informatie omtrent de burgerlijke
sentimenten en gedragingen van den burger Camphuysen, waarop
de burgers van de Bredase municipaliteit besloten „allerfavorabelst
te rescribeeren" 1 7 ). Het attest vertrok uit Breda, 17 Mei 1799, het
vyfde jaar der Bataafse vrijheid, en luidde dat Camphuysen „ten
allen tijde betoont heeft te zijn een voorstander van het patriottismus
en na de omwending van den jaare 1795 door het naarstig bijwoonen
der grondvergaderingen als anderszints beweezen heeft de teegenwoordige ordre van zaaken te zijn toegedaan" " ) . Als het nog nodig
")
")
ιβ)
'")
")
10

GA 92, blz. 163.
GA 93, blz. 1—2.
Vergadering van 31 Januari 1799; GA 93, blz. 63-€4.
GA 93, blz. 234-5.
GA reg. 297.
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was, zyn wy nu volledig ingelicht betreffende de gezindheid van den
Bredasen rector. Dank zy dergelijke aanbeveling kon hij terstond
benoemd worden te Schiedam.
In de moeilijke omstandigheden, waarin men in 1799 te Breda en
in Nederland leefde, ging het begrypelyker wijze niet erg goed in
de Látanse school. Maar het is altijd vervelend dit te moeten bekennen. Het duurde dan ook verschillende weken, vóór de municipaliteit van Breda enig antwoord gaf op het schrijven, d.d.
16 Februari 1799, aan haar gezonden door „het intermediair administratief bestuur van het voormalig gewest van Bataafsch Braband".
Uit het antwoord van de stad stippen wy enige punten aan " ) . In
Breda waren in 1799 zes scholen: één Latijnse, één Franse (de stadskostschool) en vier „Nederduitsche" scholen. Deze inrichtingen
vooral de eerste, staan onder het toezicht van een curatorium van
vijf leden, waarvan het lidmaatschap een „eer- en lastpost" is; één
plaats is vacerend, sedert het overlijden van Ramring; de taak van
de curatoren bestaat in het doen naleven van de door stad uitgevaardigde instructies en van de schoolwetten van 26 April 1762,
waarvan copie bij de brief was gevoegd. De beide Latijnse meesters,
rector Comelis Camphuysen, en diens broer Jonas, de conrector,
resp. 46 en 36 jaar oud, en ook de Franse meester en kostschoolhouder, Johan Hubertus Boex, oud 25 jaar, worden door de stad
gesalarieerd. De gebouwen van de Latijnse en van de Franse school
zijn eigendom van de stad. De aanstelling van rector, conrector en
praeceptor geschiedde eertijds door den heer en baron van Breda
— een capitulatie na de wapenstilstand! —; de stad benoemt de
overige meesters. De schoolbibliotheek berust bij den rector. Het
aantal leerlingen, die Latijn leren, is slechts vier; de bevolking der
andere scholen is zeer wisselend en cijfers worden niet verstrekt.
Volledigheidshalve meenden de burgers der municipaliteit er nog een
nota te moeten bijvoegen over het seminarie; n.l. dat sedert een jaar
binnen de stad in een daartoe gehuurde woning een theologisch
instituut was opgericht, in hetwelk enige Roomse jongelingen worden onderricht en opgeleid tot het priesterschap. Deze inrichting
stond onder het hogere bestuur van den bisschop van Antwerpen
en onder de leiding van twee priesters uit Teteringen, de gebroeders
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GA 297, in dato 6 April 1799.

Adriaan en Anthony Oomen 20) ; zg werd onderhouden door giften
van Rooms-katholieken, zonder enig bezwaar van de stedelijke kas.
Deze vermelding van het pas opgerichte Bredase seminarie, moest.
misschien naar de overtuiging van de municipaliteit een verklaring
geven van het zo kleine aantal jongens, die de lessen van de Latijnse
school volgden.
Na het vertrek van rector Camphuysen moest in de vacature van
het rectoraat ten spoedigste worden voorzien. De stad durfde op
eigen initiatief niet tot een benoeming overgaan. Zulk een handelwijze zou trouwens in tegenspraak zijn geweest met hetgeen in het
rapport stond. In de vergadering van het stedelijk bestuur, 22 Juli,
werd dus het besluit genomen aan het vertegenwoordigend lichaam
der republiek autorisatie te verzoeken, ten einde op het van
's lands wege toegekende tractement een anderen persoon tot rector
der Latijnse school aan te stellen 2 1 ). Men lette er wel op, de
resolutie heeft het over een van 's lands wege toegekend tractement.
Is het dan werkelijk zo ver gekomen, of is het een stoutigheid van
wege de municipaliteit om het alzo voor te stellen? Acht dagen na
deze resolutie verscheen de rector ter vergadering en legde officieel
zijn ambt neer en vroeg tevens om ontslag als weesmeester en als
regent van het Armkinderhuis 2 2 ).
Nog altijd stond het derde leslokaal leeg in de school. Nu de
laatste praeceptor, F. E. Turr, toch al drie jaar weg was en niet
vervangen werd, dachten de burgers er een ogenblik aan, in November 1798, de „praeceptors school" te bestemmen als vergaderzaal
voor de raad van administratie en discipline der Bataafse gewapende
burgerwacht. Omdat er te veel kosten aan veranderingen mee
gemoeid zouden zijn, en van de andere kant een burger een geschikt
lokaal wilde verhuren, zag men echter van het eerste plan af 2 3 ). Nu
20
) Vgl. over dit seminarie: KHÜGEH, II, blz. 333—4, 441—3; Ш, blz.
Het groot seminarie was 12 Mei 1738 in een huis der Karrestraat geopend
zes studenten. Over Adriaan Oomen (1758—1817), zie NNBW,
Ш,
1242—3 (J. FFUYTIEB), en A. VAN DUINKERKEN, Wederlandsche vromen van
nieuwen tijd, Hilversum 1941, blz. 15—48.
21

)

224.
met
col.
den

GA 94, blz. 39; reg. 298, in dato.

-•1) GA 94, blz. 51. Vgl. de inleiding op: Het Oud-archief van „het arme
Weeshuys der Kercken ende der Stadt van Breda", 1606—Í887, door A. E. R.
VAN DEN BCSCH en D. P. M. GRASWINCKEL, z.p.,
гз

1939.

)

GA 109 (Notulen van bet Comité van algemeen welzijn en finantie),
blz. 122—8.

147

in 1799 ook de rector de Latynse school had verlaten, was de
toestand op onderwijsgebied zeer treurig geworden. Een tweede
maal besloot men, de lokalen van het gymnasium in beslag te nemen
voor een „Commissie tot onderzoek na de verscheidene geldheffingen" en verder voor de raad der burgerwacht alsmede tot gevangenis
voor de gewapende burgerwacht 2 4 ). Conrector Jonas Camphuysen,
de énige verdediger der Bredase muzen, trad op tegen de martiale
burgers en uitte zijn verontwaardiging „op eene allezints disrespectueuse en allerbrutaalste wijze, vergezeld met bedreigingen", zoals
de oud-voorzitter van de municipaliteit en de voorzitter van het
comité van algemeen welzyn dat uitdrukten in een klacht d.d.
16 September 1799. De conrector zou derhalve ter vergadering
moeten verschynen, om vergeving moeten vragen, en hy zou dan
nog „op het allerserieuste" over dit onbehoorlijk gedrag bij monde
van den voorzitter gereprimendeerd worden. Dit program werd
afgewerkt in de eerstvolgende vergadering van 19 September 2 Λ ) .
Rector Comelis Camphuysen was naar Schiedam vertrokken. Op
het schoolhuis was door de burgerwacht beslag gelegd en een con
cierge woonde er in, terwijl twee klaslokalen in gebruik waren
genomen. Van kostjongens hebben we de laatste jaren niets meer
vernomen; de weinige die er misschien nog waren, zijn natuurlyk
met den rector meegetrokken; bovendien was er een Franse stads
kostschool. De mooie letters boven de ingangspoort prijkten daar
nog als een bespotting, want op een gymnasium leek het niet meer,
dat schooltje van één klas met een handjevol jongens. Heeft de
conrector zelfs nog in het schoolgebouw les gegeven? Reeds spreekt
de stadsrekening over 1799 van „den geweesenen Latijnschen schooien" 2 e ). In Februari 1802 besloot het stedelijk bestuur — men was
intussen op staatkundig gebied overgegaan van het directoire naar
het staatsbewind — bij het staatsbewind aan te dringen op de benoeming van 's lands wege van een rector en praeceptor der Latynse
school 2 7 ). Maar in Juli van hetzelfde jaar moest men de Latijnse
school verhuren als vergaderplaats van district-gecommitteerden 2 e ) .
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GA 94, blz. 135 (vergadering van 3 September 1799).
GA 94, blz. 154—5, 157.
GA 1775, blz. 161; vgl. 1776, blz. 136.
GA 100, blz. 59.
GA 100, blz. 231.

Een half jaar later werd wederom een missive gezonden aan de raad
van binnenlandse zaken der Bataafse republiek te Den Haag. Deze
brief (eigenlijk een suppliek) begon aldus: „Daar wij gaarne de
eertijds in onze gemeente zoo bloeijende Latijnsche schooien uit den
kwijnenden staat, waar in dezelve zeaert eenige tijd door gemis van
een rector en praeceptor zich bevinden, wilden terugroepen en
daardoor voorkomen, dat de jeugd hunne studiën niet elders of
buiten 's lands behoefde voorttezetten, zo hebben wij besloten, de
vaceerende rectors en praeceptors plaats bij de Latijnsche schooien
binnen deeze stad door kundige en ervaare mannen te vervullen".
Men verzocht nogmaals om salariëring van 's lands wege, maar
meende dat het tractement van resp. 750 en 400 gl. dat vroeger werd
toegekend, in aanmerking nemende de bestaande duurte van het
levensonderhoud, te gering was 2 9 ).
Tot onze verbazing — want wij hebben niet vernomen, dat Jonas
Camphuysen is afgetreden, en dat was hij ook niet — lezen wij in
het verslag der vergadering van 20 Mei 1803, dat een zekere
Christiaan VAN DEN ENDEN, geboren te Breda en aldaar wonende,
verzoekt om met de post van conrector te worden begunstigd en in
dat geval de eerste, tweede en derde klasse der Latijnse humaniora
te mogen doceren a o ) . Sollicitant veronderstelde misschien, dat indien
1ц] de plaats van conrector vroeg, de huidige conrector dan wel rector
zou worden, zodat zij samen al de lessen konden geven aan de school.
De burgemeesters adviseren in een volgende vergadering, voorlopig
hierop niet in te gaan, maar zich eerst te richten tot het departemen
taal bestuur van Brabant, om een rector en een praeceptor voor
's lands rekening te mogen aanstellen 8 1 ) . Een maand later, 23 Juni,
werd een request ter tafel gebracht, vanwege Anthoon Johan
OONINKX, met het verzoek „om als onderwijzer in de Latijnsche,
Grieksche, Fransche en Hollandsche taaien, de mathesis en haare
onderscheidene takken, de cijfferkunst, de algebra, de landmeetkunde, speculatie en practijk, met stereometrie, de sterrekunde en
aardbeschrijving of géographie te mogen worden geadmitteerd" B 2 ).
2e

) GA reg. 304, in dato 3 Februari 1803.
) GA 101, blz. 252.
" ) GA 101, blz. 273.
82
) GA 101, blz. 289. Het uitvoerige request wordt in extenso gepubliceerd
als Bijlage XIV. Volgens GA 102, blz. 129—30, werd in de vergadering van 17
Mei 1804 autorisatie verleend aan Cornells Jacobus en Adrianus Ooninkx, om
hun broer Anthoon in een „verbeter- of zmnelooshuis" te plaatsen. Is het deze
80
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Deze sollicitant, een priester, die te Leuven aan de hogeschool had
gestudeerd, wilde dus nogal aardig wat hooi op zijn vork nemen.
Burgemeesters stelden voor, het verzoek vooralsnog in advies te
houden 3 3 ) en daarmee kwam de zaak in de doofpot.
Het is stil omtrent de Latijnse school. Toch schijnt zij nog te
bestaan en de enige, die er onderwijs kon hebben gegeven, was
Jonas Camphuysen, die al sedert 1785 conrector was. Misschien
werden curatoren wakker geschud door het request van Ooninckx;
by die gelegenheid althans werd in de municipaliteitsvergadering
besloten, weer prijzen aan de vlytige leerlingen uit te delen op
stadskosten 3*). Veel geld behoefde men niet te besteden, want
sedert enige tfld waren er slechts vier leerlingen ingeschreven. ·
Voor zulk een onbeduidende school maakte men zich in Den
Bosch ook niet druk; men kon 's lands penningen waarschijnlijk
beter gebruiken voor andere doeleinden. Na het herhaalde aan
dringen van Breda, niettegenstaande de vele afwijzende beschik
kingen 3 6 ), schreef het departementaal bestuur in 's-Hertogenbosch
ten slotte, op 25 Januari 1804, een brief aan het Bredase stadsbe
stuur, om informatie betreffende de tractementen, die vroeger aan
de docenten der Latijnse school waren toegekend. Burger-thesaurier
candidaat-rector? — Naar aanleiding van een publicatie over Antonius van
Gils werd in de Bossche Bijdragen, 12 (1933—4), tegenover blz. 200 een ver
kleinde reproductie gegeven van de promotielijst van Leuven, anno 1779
„Fromotio celebrata in artibus Х П. Augusti MD.CC.LXXIX. ex centum
viginti tribus promotis". Op deze lijst komt als 7de onder de „postlineales" voor:
Antonius Joannes Ooninckx Bredanus", dit is dan vermoedelijk de reden,
waarom deze ex-Lovaniensis zich betitelt als „in universitate Lovaniensi liberalium artium Doctor etc." (zie bijlage XIV). Hij heeft het over „de voor onze
stad ongelukkige overplaatsing van de studie der humaniteiten na Oosterhout".
Dit is onjuist, in zoverre daarmee kan bedoeld worden, de overplaatsing van de
Latijnse school. In 1797 werd de eerste leraar benoemd aan de Latijnse school
te Oosterhout, die vooral gericht was op de opleiding van candidaten tot het
priesterschap. Het is natuurlijk wel mogelijk, dat sommige leerlingen van Breda
daarheen zijn getrokken, maar verder bleef de Bredase school er buiten. Het
te Breda gevestigde seminarie, waarover aanstonds, was alleen bestemd voor de
hogere studie.
83
) GA 101, blz. 316 (7 Juli 1803).
« ) GA 101, blz. 297.
35
) Nog op 5 Januari 1804 had men besloten, het departementaal bestuur
van Brabant 'te verzoeken „om een 's lands comptoir binnen deeze stad te assigneeren, waaruit het tractement van een te beroepenen rector en praeceptor der
Latijnsche schooien zouden kunnen worden betaald"; GA 102, blz. 8. In feite is
er echter geen praeceptor meer benoemd, zolang de oude Latijnse school bleef
bestaan.
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Langlois zou de zaak onderzoeken en advies uitbrengen a "). Dit was
dan het resultaat van het laatste verzoek, dat vanuit Breda was·
gedaan, 5 Januari van dat jaar 3 T ). Het bestuur der stad antwoordde
aan de commissie van justitie en instructie uit het departementaal
bestuur van Brabant, de 14de Maart, dat de rector alhier vroeger
750 gl. en de praeceptor 400 gl. genoot, terwyl de jaarlijkse subsidie
uit het domein van den heer van Breda 1250 gl. beliep S 8 ).
Het was echter weer alles vergeefse moeite geweest, want er
gebeurde verder niets. Dan nog maar eens proberen, dacht men in
Breda. En 29 Mei ging nogmaals een brief naar Den Bosch, steeds
met dezelfde bede om een rector en een praeceptor op 's lands
kosten te mogen aanstellen 8 e ). Doch voor de zoveelste maal werd
het verzoek afgewezen, of „gedecimeerd en geweezen van de hand,
met vrijlaating aan de supplianten om zich nader te addresseeren" * 0 ). Een maand later werd dan ook een nieuwe suppliek ingezonden " ) . Handig weet secretaris Oukoop de heren van het
departementaal bestuur in Den Bosch er op te wijzen, dat zij door
's lands ontvanger, Andreas Romanus Blondel, verkeerd zijn
ingelicht, en dat de stad altijd het recht heeft gehad zelf haar rector
en leraren te benoemen, ofschoon zij betaald werden dank zij de
subsidie uit de domaniale kas; nu het aantal leerlingen weer toeneemt en de gelegenheid zich voordoet om een goeden en bekwamen
meester met het rectoraat te begunstigen, zou men een spoedige
afhandeling van de zaak ten zeerste gewenst achten. Handig noemen
wij de zet van den secretaris, om gebruik makend van de troebelen
der tien laatste jaren weer de benoeming van het onderwijzende
personeel geheel in de handen van het stadsbestuur te krijgen. Wij
weten immers, dat in de 18de eeuw dit recht niet meer bestond of
hoogstens een formule was; dat voor alle benoemingen en zelfs voor
het voordragen van candidaten de „approbatie" van Den Haag was
vereist. In die zin had Breda dan ook in 1799 geschreven aan het
departementaal bestuur van Brabant 42).
3e
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GA 102, blz. 44; vgl. reg. 313, in dato.
GA 102, blz. 8; reg. 305, in dato.
GA reg. 305.
G A reg. 305; vgl. resolutie van 17 Mei: GA 102, blz. 134.
GA 102, blz. 177 (vergadering van 21 Juni 1804).
GA 102, blz. 211. De suppliek van 26 Juli, in reg. 305.
Zie hoger, blz. 146.
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De goede en bekwame persoon, dien de magistraten op het oog
hadden, was niemand anders dan Frederik Everhard TUIT, die „hier
ter steeden te vooren met sooveel genoegen werkzaam was", n.1. als
praeceptor in 1794 en 1795, en nu in Mei 1804 naar het rectoraat
had gesolliciteerd " ) .
Eindelijk meende men de verzekering te hebben, dat de gevraagde
subsidie zou worden toegekend. Daarom ging men 6 September over
tot de benoeming van F. E. Turr als rector op het oude (en in
Januari 1803 reeds ontoereikend geachte) tractement van 750 gl. " ) .
Inderdaad was het departementaal bestuur van Brabant wel genegen
de subsidie van 1250 gl. te trekken uit de geestelijke en schoolgoederen, die onder de administratie van het bestuur stonden " ) ; de
eerste termijn zou ingaan op 1 October 4 β ) .
Het is ons bekend, dat het schoolgebouw van het gymnasium tot
andere dan onderwij sdoeleinden was bestemd geworden. Nu ver
nemen wij, dat in 1804 in dit gebouw de stedelijke tekenakademie
onderdak had gevonden. Het stadsbestuur vond het evenwel beter
deze onderwijsinstelling te laten verhuizen en aan de Latijnse school
weer haar eigen gebouw in gebruik te geven *7).
Het gymnasium beschikte daarmede wederom over zijn eigen
tehuis, het had ook opnieuw twee leerkrachten: rector Turr en
conrector Camphuysen. Een praeceptor zou er niet meer komen.
Deze beide docenten probeerden intussen ook het salaris van den
praeceptor à 400 gl. op te strijken en onder elkaar te verdelen en
zij vonden goed gehoor bjj het stedelijk bestuur 4 e ). Het aantal
leerlingen zal niet groot geweest zijn, want op de promoties van
12 November 1804 en 31 Juli 1805 werden slechts voor een bedrag
van resp. 22 gl. 18 st. en 19 gl. 10 st. prijzen uitgereikt *'). Men moet
dit bedrag vergelijken met de geldsommen van vóór 20 à 25 jaar.

« ) GA 102, blz. 137—8; vgl. reg. 181, in dato 24 Mei 1804.
") GA 102, blz. 260—1.
« ) GA 102, blz. 280.
4e
) GA reg. 313, in dato 4 October 1804; vgl. 102, blz. 306—7.
47
) Resolutie van 25 October: GA 102, blz. 309. bi de stadsrekening over het
jaar 1810 (GA portefeuille 1787 bis) vinden wij vermeld, dat de akademie was
gevestigd in het huis van P. A. Kuypers, die daarvoor 90 gl. per jaar trok.
**) GA 181, in dato 21 Februari 1805; 103, bl. 29ab. De uitkering zou ingaan,
retroactief van 1 October 1804 af.
« ) GA 1780, Ы. 104a; 1781, bl. 96b.
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toen meer dan 100 gl. werd besteed voor de prijzen. Volgens oud
gebruik had de promotie nog steeds plaats in de Waalse kerk 5 0 ).
Rector Turr, die niet hard gewerkt had in de school, maar er naar
verhouding veel had verdiend, schreef 20 Juli 1806 vanuit Den Haag
aan het gemeentebestuur van Breda, dat hij voor het welzijn van
zijn talrijk huisgezin een aangeboden post bij den directeur generaal
van justitie en politie meende te moeten aanvaarden, en derhalve
z^jn rectoraat wenste neer te leggen " ) .
Het bestuur van de stad moest zich in het onvermijdelijke schikken en besloot het ambt van rector der Latijnse school door middel
van een advertentie in de couranten vacant te verklaren en verder
zich te richten tot het departementaal bestuur van Brabant, opdat
het tractement van den rector op 1000 gl., dat van den conrector op
800 gl. en dat van den praeceptor op 500 gl. zou gebracht worden,
om wille van de stijgende levensduurte B2 ). Men merke hierbij op,
dat sedert de verandering van de politieke toestand alle vragen
betreffende benoemingen, salaris, subsidie enz., die vroeger ressorteerden onder Den Haag, thans door het departement te Den Bosch
werden behandeld.
De advertentie in de couranten had veler aandacht getrokken: er
kwamen niet minder dan zes sollicitatiebrieven binnen, die alle
gelezen werden in de vergadering van 4 September ten stadhuize ' >ï ).
Sollicitanten waren: Adam Leonard KALDENBACH, die vier en een
half jaar rector te Hattem was geweest, negen jaar prorector (d.i.
conrector) te Hoom en drie jaar rector te IJselstein, oud 39 jaar,
gehuwd, maar zonder kinderen " ) ; H. WIJNBEEK, wonende te Leiden; Comelis ENKLAAR, die van 1789 tot 1793 praeceptor aan de
Bredase school was geweest en thans conrector te Nijmegen;
60

) GA 103, Ы. 101a (vergadering van 25 Juli 1805).
) GA reg. 315. In 1810 publiceerde oud-rector Turr te Amsterdam een
Nederlandse vertaling van de eerste twee boeken van Horneros' Ilias; de andere
boeken zijn niet verschenen. Vgl. Α. GEEREBAERT, Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latynsche Schrijvers, Gent 1924,
blz. 46; VAN DER AA, T, blz. 74.
W) GA 104, Ы. 116ab (21 Juli 1806).
" ) GA 104, Ы. 140b (4 September).
" ) Vgl. de sollicitatiebrief d.d. 21 Augustus 1806, m GA reg. 315. A. L.
Kaldenbach (Zutfen 1767—Breda 1830) schreef verschillende kleinere werken,
en publiceerde ook zijn te Breda gehouden Oratio de Linguae Latinae cognitionc, waarover verder; NNBW, IX, coL 487 (F. S. KHIPSCHEEB) ; BWPG, IV,
blz. 643.
sl
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В. GILLES, burger en ingezetene van

Breda; A. L. VAN MAANEN,

predikant van de Waalse gemeente te Breda " ) ; N. OTTEMA, rector
der Latijnse school te Doetinchem. De requesten der sollicitanten
werden de curatoren in handen gesteld, met verzoek om consideratiën en advies. Op 9 September droegen curatoren ter benoeming
voor: C. Enklaar en A. L. Kaldenbach 5 e ). De tweede candidaat
werd op 15 September aangesteld op een jaarlijks tractement van
ƒ 1000, vrije inwoning en verdere emolumenten; hij moest samen
met den conrector de zes klassen onderwijzen 5T ).
In de akte van aanstelling kon het bestuur van de stad nog met
het volste recht stipuleren, dat de rector zich moest „reguleren naar
de ordres, reglementen en verordeningen, die door het gemeentebestuur of in zijnen naam door de beeren Curatoren der Latijnse
scholen zijn vastgesteld en gegeven geworden of in vervolg van
tyd zullen vastgesteld en gegeven worden" " ) . Het zou echter de
laatste maal zijn, dat men een dergelijke formule naar waarheid kon
gebruiken; onder Kaldenbach's rectoraat zou de nieuwe wet van
1815 worden uitgevaardigd en dan zou de stad zelf zich moeten
„reguleren" naar voorschriften van hogerhand.
Tussen 12 en 18 September van het jaar 1806, d.i. omstreeks de
datum van aanstelling van den nieuwen rector werden op het
raadhuis twee stukken klaar gemaakt voor het departementaal
bestuur van Brabant, om er op te wijzen, dat het volstrekt noodzakelijk was een praeceptor aan te stellen, omdat het getal leerlingen
steeds groeiende was — en men mocht verhopen, dat het onder
dezen rector zou toenemen — en dat ook de financiële positie van
de leraren moest verbeterd worden tot resp. 1200, 800 en 500 gl.
Maar
een praeceptor kwam er niet, en het tractement der
leraren onderging geen verandering '·). Het minerval werd enigszins
gewijzigd, zodat ingaande 1 Januari 1807 de leerlingen der twee
laagste klassen 3 gl., die der derde en vierde klasse 4 gl. en die der
twee hoogste klassen 5 gl. 5 ct. per drie maanden zouden betalen e 0 ).
бб
) GA 104, Ы. 121a (31 Juli). Van Maanen bad reeds toen schriftelijk ge
solliciteerd.
Be
S7

)

)
")
6
»)
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)
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GA 104, bl. 143b.
GA
GA
Vgl.
GA

104, Ы. 146ab.
125, Ы. 247ab.
de stadsrekening, GA 1784, Ы. ІЗВЬ.
104, bl. 201a (11 December 1806).

Aan rector Kaldenbach werd 13 November 1806 het burgerrecht
verleend, „mits betalende de daartoe staande armengelden" e l ) ; Ьц
zou tot aan zijn dood in 1830 aanblijven, ofschoon de leden van het
gemeentebestuur later wel eens moeten gehoopt en gewenst hebben,
van dezen lastigen en prikkelbaren man verlost te zijn.
Uit 's-Hertogenbosch kwam vanwege den heer secretaris generaal
Ьц het landdrostambt van Brabant, d.d. 16 Juli 1808, nogmaals een
schrijven waarin om verschillende inlichtingen werd gevraagd:
1) sinds wanneer en van wien het gemeentebestuur de jaarlijkse
subsidie van 1250 gl. ontving; 2) welk aandeel de rector en de con
rector in deze som hadden; 3) of dezen niet hoofdelijk direct de hun
toekomende som uit de nationale kas konden ontvangen? e 2 ) .
Weinige dagen later, 23 Juli, antwoordde Breda: 1) dat zij sedert
onheuglijke tijden deze subsidie van ƒ 1250 genoten „en wel speciaal
bij appointement van den Raad der Domeinen" van 28 Maart 1719,
en laatst geaccordeerd 4 October 1804 door de commissie van
financiën uit het departementaal bestuur; 2) rector Kaldenbach
ontving vroeger 750 gl. (dit is in strijd met de waarheid ! ) en thans
1000 gl., conrector Camphuysen 500 gl.; 3) liefst zou de stad zelf
hoofdelijk de uitkering doen, omdat dan alles regelmatig kon geschieden e 3 ) .
Uit een memorie betreffende de aanslag van enige stadsgebouwen
in het middel der verponding, kennen wij een korte beschrijving
van het schoolgebouw. Dit was gelegen aan de westzijde van de
Nieuwstraat, wijk B, 213, gedeeltelijk bewoond door den rector, die
in gebruik had, drie kamers, een klein kamertje, een bovenkamertje
en een keuken; voor dit gedeelte dat vroeger ook vrij van belasting
was, eiste men thans een recht van 87 gl. 7 st. м)
Ingevolge het decreet van Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon, d.d.
12 April 1808, liet landdrost P. L. de La Court aan den burgemeester
van Breda weten, dat een lijst gevorderd werd van alle „appointe91
) GA 104, bl. 185b. Op dezelfde dag kreeg ook de Franse kostschoolhouder
J. Félix de Laistre het Bredase burgerrecht.
e2
) GA 319. Vgl. GA 106: vergadering van het gemeentebestuur, 21 Juli 1808.
e8
) GA 307. Men vergelijke dit antwoord met dat van 1799; zie hoger,
blz.146.
e4
) GA 318, in dato 13 April en 25 Mei 1808. Wegens het protest van het
gemeentebestuur geschiedde de hertaxatie van het schoolgebouw op 1 November
1809, en toen werd de huurwaarde vastgesteld op 275 gl.; GA 320. Hiermee ging
een oud voorrecht van den rector verloren.
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menten" die door de stad werden uitgekeerd e 5 ) . Wie meer dan
600 gl. ontving, zou een gedeelte (gewoonlijk de helft) in „recepissen"
ontvangen uit de lening van 30 millioen, gedecreteerd op 30 Maart.
Dus moest men opgeven, dat thans de rector en de conrector resp.
1200 en 700 gl. genoten e o ) . In 1808 ontving dan de rector 1000 gl.,
waarvan de helft in papiertjes e 7 ) ; zo ging het ook met het salaris
van den conrector. Daarom vonden beiden het goed, 16 September
een gezamenlijk verzoek aan het gemeentebestuur te laten gewor
den, om geheel in gelden te worden uitbetaald β β ) . Zij haalden het
voorbeeld aan van Rotterdam, waar rector J . A. Nodell en de andere
leraren van het Erasmianum ook zo werden uitbetaald, omdat zy
niet als ambtenaren maar als schoolleraren werden beschouwd e 9 ) .
Voorlopig kon het Bredase gemeentebestuur op het verzoek niet
ingaan 7 0 ) .
De goede gang van zaken aan het gymnasium werd soms door
allerlei hindernissen gestoord. De vier curatoren van 1808, pastoor
Smits, Ds. Van Kempen en de burgers Langlois en W. de Groot,
zagen zich verplicht om een uitvoerige missive te richten aan burge
meester G. Buysen 7 1 ) . Genoemde heren hadden vernomen, dat de
burgerwacht van Breda had besloten, de leerlingen van het gym
nasium die de leeftyd van 18 jaar hadden bereikt, in de burgerwacht
te doen dienst nemen. Maar bij artikel 14 van het decreet van 4 Juni
1806, dat de burgerwachten regelde, vonden zy vermeld, dat alle
rectoren en praeceptoren van lagere scholen vrijgesteld waren, doch
ook de jongelieden die studeerden aan 's lands Hoge en Illustre
Scholen, voor zoverre zij feitelijk waren geïmmatriculeerd. Nu oore6

) GA 318, in dato 6 Mei.
«) GA 307, 17 Mei.
") GA 1786, blz. 125.
ββ
) GA 319, 16 September; vgL 106: vergadering van 17 September.
e<)
) Van 1780 tot 1798 was een zekere Petrus Christianus Kaldenbach con
rector van het gymnasium +e Rotterdam; KAN, Geschiedenis van het Erasmiaansch
Gymnasium, blz. 76; Rotterdamsch Jaarboekje, 4 (1894), blz. 214. Dit kan een
verklaring geven voor het feit, dat de Bredase rector Kaldenbach zo goed op
de hoogte is van wat er te Rotterdam geschiedt. J. A. Nodell (1754—1814) stond
achtereenvolgens aan het hoofd der Latijnse scholen van Dokkum (1776), Kam
pen (1780), Amersfoort (1784) en Rotterdam (1788); vgl. KAH, a.w., blz. 79—91;
VAM DER AA, N, blz. 84—85.
™) GA 106, 17 September.
" ) GA 319, in dato 7 Wijnmaand (October). De missive werd 20 October in
de vergadering gelezen; GA 106.
e
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deelden requestranten het overeenkomstig de geest der wet, dat ook
de leerlingen der Latijnse school onder deze vrijstelling vielen,
anders ware trouwens een aanmerkelijke vermindering van het
leerlingenaantal te verwachten. Om hun interventie als het ware
nog meer kracht bij te zetten, betitelden zij zich als „curatoren van
het Gymnasium Illustre Bredanum, Deo Patriae luventuti sacrum".
Hier raken wij terloops de bekende kwestie over de betekenis
van het woord „hoger onderwijs" in het begin der 19de eeuw.
Blijkbaar vielen onder dit begrip alle onderwijsinstellingen waar
meer dan lager onderwijs werd gegeven, n.l. of hoger onderwijs: de
hogescholen en de Illustre Scholen of akademiën, of het op het hoger
onderwijs voorbereidende onderricht, dat in de Latijnse scholen,
stadsscholen, grote scholen of gymnasia, werd geboden. Aldus moet
men besluiten uit het rapport van Noël en Cuvier over de toestand
van het onderwijs in Nederland ten jare 1811 en ook, uit de tekät
van de hoger-onderwijswet van Augustus 1815. Het middelbaar
onderwijs bestaat wettelyk niet; a k zodanig konden echter gelden
de Franse scholen en kostscholen, die niet aan Latijnse scholen
waren verbonden. Al lijkt dus de interpretatie, die de Bredase
curatoren voorstonden, enigszins vreemd, ze kon aannemelijk gemaakt worden.
Dit pleidooi van curatoren had een gunstig resultaat; het gemeentebestuur verzocht op 27 October 1808, dat voortaan ieder
semester een naamlyst zou worden overgemaakt van de jongelui
die werkelijk de Latijnse school frequenteren 7 2 ). De landdrost van
Brabant verzocht Ъц missive van 25 Januari 1809 om uitvoerige
gegevens over de toestand der stedelijke Latijnse school T 8 ) . De
vragen waren van dezelfde aard als die van 1799. Op 7 Maart
beantwoordde de burgemeester de lange vragenlijst van den heer
7
landdrost, volgens de gegevens aan hem verstrekt door curatoren *)..
Wij putten er de volgende wetenswaardigheden uit, die van belang
zijn voor de geschiedenis van het gymnasium. De school staat onder
«) GA 106.
тз
) Gedrukte missive van 25 Januari 1809, gericht aan de gemeentebesturen
van 's-Hertogenbosch, Breda, Bergen-op-Zoom, Grave, Ravenstein, Megen, Box
meer, Gemert, Uden, Helmond, Eindhoven en Oosterhout (gemeenten in Brabant,
waar Latijnse scholen waren gevestigd) ; GA 320. Vgl. GA 108: vergadering van
4 Februari.
74
) Vgl. GA 108, vergadering van 16 Februari. Rapport van curatoren werd
ingelast tussen stukken van 11 en 13 Lentemaand (Maart) 1809 in GA 320.
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toezicht van de vier reeds bekende curatoren, die geen jaarwedde
genieten, daar het ambt van curator een erepost is. Er zijn zes
klassen en twee leraren: rector A. L. Kaldenbach, oud 41 jaar, en
conrector J. Camphuysen, oud 47 jaar, genietende resp. 1200 en
700 gl., voor welk bedrag zij tevens het praeceptoraat moeten waarnemen. Sedert 11 December 1806 is het minerval bepaald per kwartaal op 3 gl. 6 st. voor de twee laagste klassen, op 4 gl. 6 st. voor de
twee middelklassen en op 5 gl. 6 st. voor de twee hoogste klassen.
Onderwijs wordt gegeven aan 18 leerlingen, „behalve de novitii, die
nog staan geïmmatriculeerd te worden". Het gehele onderwijs kan
in vijf jaar gelopen worden, ook in minder tijd „naar de vatbaarheid
van den leerling is". De leerboeken en auteurs zijn: op de zesde
klasse: Horneros, Vergilius, Horatius, Suetonius of Livius; op de
vyfde: Ailianos of Loukianos, Justinus, Ovidius' Metamorphoses,
Orationes selectae van Cicero; op de vierde: Gedike's Grieks leesboek " ) , de Tristia van Ovidius, verder Terentius en Sallustius; op
de derde klasse: Julius Caesar, ook brieven van Cicero en de Tristia
van Ovidius, als klasboek: het tweede deel van Werner's grammatika 7 e ); op de tweede: Nepos, Phaedrus en als handboeken:
Gedike ") en Werner's tweede deel; op de eerste en laagste klasse:

" ) In de Kon. Bibl. te Den Haag is aanwezig een derde druk van dit Griekse
leesboekje, dat werd bewerkt door G. Bruining; de bewerker van de tweede
druk was E. Epkema, die in 1813 rector van de Latijnse school te Middelburg
werd. Wie de eerste Nederlandse uitgave bezorgde en wanneer ze verscheen,
weten wij niet. De titel van het door ons geziene exemplaar luidt: Griefcsch
Leesboek voor eerstbeginnende;
met een uitvoerig register der woorden, die in
hetzelve voorkomen; naar het Hoogduitsch van FREDERIK GEDIKE, . . . Derde druk.
Te Leyden, by Α. en J. Honkoop, MDCCCXV. In een „kort narigt" wordt iets
verteld over de 17 schrijvers uit wier werken stukjes zijn opgenomen: Hierokles,
Aisopos, Ailianos, enz. De enige stukken poëzie, die er in voorkomen, zijn zeven
liederen van Anakreoon. Het register beslaat de helft van de 330 blz.
7e

) In 1803 verscheen te Leiden de eerste Nederlandse uitgave van G. A.
WERNER, Oefening in de Latijnsche taal, door gemakkelijke
voorbeelden
en
themata, 2 din.; de vierde uitgave is van 1824. Van dezen auteur werd ook het
Gneicsch leesboek voor eerst beginnenden, in Nederlandse vertaling voor schoolgebruik bewerkt, Haarlem 1808. Deze Werner komt niet voor in ADB.
" ) Bedoeld wordt het boekje: Uitgeleezen Fabelen, vertelsels en merkwaardigheden uit de natuurlijke geschiedenis, in de Latynsche taaie, ten dienste der
eerstbeginnende
jeugd voorgesteld door FREDEMK GEDIKE, Bestierder van het
Gymnasium te Berlin. Naar de vierde uitgave gevolgd. Te Amsterdam bij Pieter
den Hengst, MDCCLXXXVm. Het boekje is in de Kon. Bibl. te Den Haag
aanwezig. De bewerker der Nederlandse uitgave is niet bekend. Over den
schrijver, zie H. KAEMMZL, in ADB, 8 (1878), blz. 487—90. Het boekje werd
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7β

„Rudimenta Amst." ), Gedike en Werner's eerste deel. Daarnaast
komen nog in aanmerking: Grammatika, Syntaxis en Prosodia van
79
80
Vossius ), de Elementa rhetorica van denzelfden schrijver ), de
81
Synopsis Historiae Universalis van Ludovicus Holbergius ), Schelingeleid door „Eenige uitgezogte regelen ter opscherping van het verstand", nJ.
korte Latijnse zinnetjes, om de grammatika-regels door eenvoudige voorbeelden
duidelijk te maken. Onze Nederlandse jongens konden er o.a. deze fraaie dingen
lezen: „Germani inter alia magnam merentur gloriam propter inventiones rerum
utilissimarum. Invenerunt enim typographiam, pulverem pyricum, antliam
pneumaticam multaque alia" (blz. 3). Dan volgden „Fabelen, Vertelsels, Merk
waardigheden uit de natuurlijke geschiedenis. Iets uit de Mythologie" onder
vier afzonderlijke titels. Het tweede deel van het boekje (blz. 123 tot 210) be
vatte een alphabetische woordenlijst: „Verklaaring van alle woorden, die in het
leesboek voorkomen".
ïe
) Dit werkje, een eerste Latijnse spraakkunst ten gebruike van de Latijnse
school van Amsterdam, droeg deze gracieuse titel: Linguae Latinee rudimenta,
in quibus usttatiora aliquot vocabula: deinde dectinationum, comparationum, ac
conjugationum paradigmata: denique etiam jacüliora quaedam, tum
etymologiae, tum syntaxeos praecepta pueris ехЫЪепЫт. Accedunt quaestiones et)
responsicmes sermone vernáculo in compendium, grammaticae concinnatae in
usum scholae Amstelaedamensis.
Aldus volgens HERMANS, Geschiedenis
der
Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch blz. 94—95, waar uitgaven
van 1743 en 1791 worden genoemd.
7e

) Aan den Leidsen professor Gerard Johan Vossius (1577—1649) werd in
1625 door de Staten van Holland opgedragen om een Latijnse grammatika te
schryven, welke uniform door alle scholen zou kunnen gebruikt worden. Vossius bewerkte de spraakkunst van Ludovicus LJthocomus, rector der Latijnse
school van Dusseldorf, en gaf haar de titel: Grammatica Latina ex decreto íííusír.
D.D. Hollandiae West-Frisiaeque ordmum, in usum scholarum adomata. Er zijn
uitgaven van 1626 tot 1827; in 1700 verscheen de eerste druk met Nederlandse
vertaling („interpretatio belgica") door A. Moonen. De grammatika van Vossius,
in de bewerking van A. H. Westerhovius, stond reeds op het Bredase program
van 1762; waarschünijk was ze veel vroeger in gebruik, maar wij konden daarvoor geen uitdrukkelijke getuigen vinden.
80
) De opdracht aan Vossius gegeven omvatte ook het samenstellen van een
leerboek met de regels der welsprekendheid. Herhaaldelijk werd dan ook het
werkje uitgegeven: G. I. Vossn ilhetorices contractae sive partitionum oratoriarum libri V, ex decreto Illustr. ac Potent. Hollandiae et Westfrisiae Ordinum
in usum scholarum ejusdem provineiae excusi. Aldus de titel van de tweede
uitgaaf, Leiden 1627. Gewoonlijk vindt men het boekje aangehaald als „Elementa rhetorica". HERMANS, a.w., blz. 103, vermoedt, dat dit misschien de titel is
geweest van de eerste, thans onvindbare uitgave. VAN DER AA, V, blz. 122—4,
geeft ook de titel „Elementa rhetorica".
β1

) Ludvig Holberg, een Noors geleerde en veelschrijver (1684—1754) gaf
onder andere een overzicht der algemene geschiedenis uit; vgl. HOEFER, Nouvelle
biographie générale, 26 (1861), col. 931—4 (P. L. MÖLLER). Dit boekje was dan
ook bedoeld toen men een Synopsis historiae universalis opnam in de boekenlijst van de Bredase school in 1762 (en waarschijnlijk reeds in 1745). Misschien
is de Nederlandse uitgave uit die tijd verloren gegaan. De univ.bibl. te Amster-
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ler's klein Latijns woordenboek 8 2 ) en de Rudimento, graeca van
Struchtmeyerus 8 a ) . De rector geeft ook nog les in de oude aard
rijkskunde, de Romeinse geschiedenis, in logika en stijl. „De wijze
van onderrigten, zoo in de Latijnsche als inzonderheid in de Grieksche taal, in onze schooien aangenomen, is gegrond op die, welke
wijlen de beroemde en zeergeleerde heer Henricus Hoogeveen ingedam bezit een editie van 1770: LUDOVICI НОІЛЕНСП Synopsis Historiae Univer
salis, aucta, et ad nostra tempora continuata, et edita a NICOLAO JONGE, in ixsum
schoìarum. Editio nova, cui accessit compendium gecgraphicum ejusdem HolЪетдіі; пес non Compendium historiae patriae, autore TIBERIO DE BAAR, V.D.M.
Witmarsumensi. Uitgegeven te Leeuwarden bij H. A. de Chalmot. Het eerste
stuk, dat handelt over de algemene geschiedenis (blz. 1—202), is in vraag-enantwoord-vorm geschreven, met het doel om het gemakkelijker te laten memo
riseren; het overzicht der aardrijkskunde evenwel niet. Het overzicht der vader
landse geschiedenis, van de hand van den predikant van Witmarsum, T. de
Baar, is eveneens met vragen en antwoorden. De geschiedenis van het vaderland
scheen voor dezen predikant pas te beginnen omstreeks het jaar 1550, onder
keizer Karel V. Wij mogen er de aandacht op vestigen, dat Holberg de mening
toegedaan was, dat de Nederlanden nog altijd uit zeventien provinciën bestonden. Wij lezen op blz. 218 deze mooie geographische beschrijving van Nederland:
..Belgium, quod ob nitorem Europae ocellus, orbisque politioris compendium
appellatur, términos ab oriente habet partem Germaniae, a septentrione clauditur mari Germanico, a meridie & occasu regno Galliae; dividitur in Hispanicum, nunc Austriacum, Gallicum & Foederatum, continet 17 provincias varus
negotiationibus ас navigationibus longinquis ditissimas".
82

) De Leidse professor David Ruhnkenius gaf in 1799 een Nederlandse be
werking uit van het grote twee-delige Latijnse woordenboek van Immanuel
Johann Gerhard Scheller. Doch ook de bewerking van het kleine woordenboek
is van zijn hand, zoals blijkt uit het „Voorbericht van den uitgeever". In de
univ.-bibl. van Leiden is een exemplaar uit de bibliotheek van Ruhnkenius
aanwezig: Kiein Woordenboek der Latynsche Taaie, in 't Hoogduiisch
uitgegeeven door IMMAN. Jo. GERH. SCHELLER, en thands, ten dienste der Nederiandsche
jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerde uitgaue, in 't Nederduitsch overgebracht. Te Amsterdam, by Pieter den Hengst, MDCCLXXXV.
De eigenaardige indeling volgens afleiding, maakte een Latijns register onont
beerlijk, waarin men b.v. vindt, dat abscondo op do, en undecim op decern moet
gezocht worden. Het uitgebreide Hollandse register (blz. 385—462) maakte het
ock geschikt bij gebruik voor de Nederlandse teksten ter vertaling in het Latijn.
Zie over I. J. G. Scheller het artikel van H. HOCHE, in ADB, 30 (1890), blz.
76S—70.
•^) Reeds op het program van 1762 kwam de Griekse spraakleer van
Struchtmeyer voor. De eerste uitgave (van 1757?) is echter verloren gegaan.
De hier bedoelde uitgave is de bewerking van Scheid: Jo. CHR. STRUCHTMEYERI
.Rudimento Linguae Graecae, maximam partem excerpta ex JOANNIS VERWEYI
Nova Via docendi Graeca, ad systema ancdogiae a TIBERIO HEMSTERHUSIO prtmum
inventae, ab eruditissimis vero summt hujus viri discipulis latine deinceps
explicatac, effinxit et passim emendavit EVEHAKDUS SCHEEDIUS Accessit etiam
EVERAHDI LUBINI Clavis Linguae Graecae. De uitgave verscheen te Zutfen Ьц
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voerd heeft, en op den 29 April 1762 door de toenmalige magistraat
geapprobeerd is, en bijna nog in zijn geheel gevolgd wordt" 8 1 ). Alle
dagen, feest- of heilige dagen uitgezonderd, wordt er les gegeven;
des voormiddags in de verklaring der auteurs, des namiddags in de
regels der syntaxis en dan worden ook de thema's gemaakt. Er zijn
twee vacanties: 's zomers gedurende zeven weken en 's winters gedurende veertien dagen, telkens na de halfjaarlijkse examens; met
Pasen en Pinksteren is er bovendien een achtdaagse vacantietijd;
de uitdeling der prijzen geschiedt in de zomer. Het gymnasium heeft
geen bediende of claviger; is het eigendom van de stad; heeft geen
eigen bezittingen, doch is vrij van belastingen. De bibliotheek heeft
geen speciale fondsen; zij is gegroeid uit geschenken van abitulriënten. Tot zover de gegevens uit het verslag. Men ziet dat er
principieel niet veel is veranderd sedert de vorige eeuw. Slechts
over het geven van katechismus-les, over het bijwonen van kerkdiensten enz. wordt niet meer gerept. Dergelijke gebruiken zijn na
1795 geheel verloren gegaan; sedert de komst der Fransen heeft een
pastoor zitting in het curatorium naast den oudsten predikant. De
school staat niet meer in dienst van de kerk, zoals men dat gewild
had na 1637.
De uitzonderlijke lof, die hier door curatoren en bijgevolg ook
door burgemeester en gemeentebestuur, werd toegezwaaid aan de
schoolwetten van rector Hoogeveen trok de aandacht van den land-'
drost en zyn omgeving; derhalve schreef men 25 Maart uit 's-Hertogenbosch om een exemplaar of copie van dit merkwaardige
reglement β 0 ) . Omdat er na twee maanden nog niets uit Breda was
verschenen, moest de landdrost nogmaals aan zijn verzoek herin-

A. J. van Hoorn, in 1784. Een exemplaar in de univ.-bibl. van Leiden, „ex ЫЫіоtheca Ruhnkeniana".
Zie over Struchtmeyer: VOEGLEH, in Archief....
Zeeland, 7, blz. 433; GERBETZEN, Schola Hemsterhusiana, blz. 182—4. De eerste, die met de traditie der in
het Latijn gestelde grammatika's voor het Grieks zou breken, -was G. D o m
Seiffen (1774—1858), wiens Grieksche Spraakkunst voor de scholen in 1815 te
Amsterdam verscheen. Vgl. NNBW, I, col. 743—4 (E. ZUIDEMA).
84
) De schoolwetten van Hoogeveen zijn eigenlijk ván 1745; maar zij werden
in 1762 herzien, toen A. C. Schonck het rectoraat op zich nam. Zie Bijlagen XI
en XII; vgl. hoger, blz. 118.
ss
) GA 320; vgl. 108, in dato 23 Maart. In liet jaar 1799 had de municipaliteit
van Breda reeds een copie van dit reglement naar 's-Hertogenbosch gezonden;
vgl. hoger, blz. 146.
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ββ

neren ). De burgemeester reageerde toen spoedig: 24 Mei deelde
hij aan het vergaderde gemeentebestuur mee, dat hij reeds (al was
87
het pas de vorige dag!) aan die last had voldaan ).
De heer landdrost van het departement Brabant of een zijner mede
werkers schijnt bizonder veel belangstelling te hebben gehad in de
Latijnse scholen, maar soms werd die interesse ook van hogerhand
opgedrongen. Op 27 Juli richt hij wederom een schrijven aan de
burgemeesters en gemeentebesturen van alle steden en gemeenten
ββ
in Brabant, waar Latijnse scholen zijn gevestigd ), om ingevolge
de dispositie d.d. 20 Juni 1809 van Zijne Excellentie den minister
8
van eredienst en binnenlandse zaken °), opgave te doen van de
veranderingen welke onder de rectoren, conrectoren en praeceptoren
by de Latijnse scholen zyn geschied, alsmede van alle bizonderheden,
die aan de staat der scholen eenige aanmerkelijke verandering heb
00
ben gebracht ). De 5de Augustus antwoordde de burgemeester van
Breda, dat er sedert 7 Maart geen veranderingen hadden plaats
gehad 0 1 ).
Aangaande de Latijnse school bestaat nog een document, dat
gedateerd is op 8 April 1810. Het gaat over den rector der Bredase
school in verband met de „université impériale". De annexatie van
het zuidelijke gedeelte van Nederland was geschied bij verdrag van
16 Maart 1810, en derhalve werden de scholen in het Franse onderwijsapparaat ingeschakeld · 2 ). De missive is door burgemeester
G. Buysen gericht aan „Son Excellence le Comte Fontanes, séna-

8β

) GA 320, in dato 16 Mei.
) GA IOC, in dato 24 Bloeimaand (Mei).
ββ
) Dit zijn: 's-Hertogenbosch, Breda, Grave, Oosterhout, Ravenstein, Megen,
Boxmeer, Gemert, Uden, Helmond en Eindhoven. Maar Bergen-op-Zoom wordt
thans niet meer vermeld, zoals vioeger, blz. 157.
s0
)
Baron Willem Frederik R o ö l (1767—1835), minister van Binnenlandse
zaken, 1808—10. Vgl. NNBW, DC, col. 871—4 (J. С RAMAEH).
00
) GA 321, in dato 27 Hooimaand (Juli).
el
) GA 308.
e2
) De université impériale, die alle faculteiten omvatte en waartoe alle
meesters moesten behoren, werd in het leven geroepen door de wet van 10 Mei
1806 en georganiseerd bij keizerlijk dekreet van 17 Maart 1808; aan haar hoofd
stond een grand-maître, door den keizer aangesteld, die alle inspecteurs en alle
recteurs d'académie benoemde. Vgl. VALLET DE ПИ ІІІЕ, НЫоіте de l'instructio»
publique en Europe et principalement en France depuis le christianisme jusqu*
à no» jours, Parijs 1849, blz. 297—304.
β7
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teur, Grand Maître de l'Université impériale" M ) . De burgemeester
verzocht den „Grand Maître", den huidigen rector Kaldenbach te
willen bevestigen in zjjn ambt, daar deze leraar een waarachtige
„home de lettres" is en tevens de „qualités morales" van een goed
staatsburger bezit e 4 ).
Werden in 1803 pryzen toegekend, toen er slechts vier leerlingen
de school bezochten, in 1810 besloot men wederom prijzen te
geven 9I>) en daarmee werd een oude traditie in eer hersteld. Maar
nog vóór de prijzen konden gegeven worden, stierf conrector Jonas
Camphuysen, 16 Juli 1810 o e ), na 25 jaar dienst, waarin hij niet veel
fraais had beleefd met de school. Toch vermeldt de stadsrekening
over 1810, dat aan den conrector (of wellicht aan diens nabestaanden?) het volledige tractement, dat liep van 1 Januari tot 31 December, werd uitgekeerd e 7 ).
Thans verenigde rector Kaldenbach alle mandaten in zijn persoon
en genoot het drievoudig salaris van rector, conrector en praeceptor 9 e ). Met de rekening van 1809 was intussen geknoeid; daar staat
opgetekend, dat aan rector en conrector hun salaris werd betaald o s ),
maar herhaaldelijk komen rector Kaldenbach en ook de burgemeester er op terug, dat het laatste kwartaal niet werd voldaan 100) ;
het zou ten slotte in 1814 geschieden. Hoewel de rector nu maar
ea
) Louis, marquis de Fontanes, speelde een grote rol onder het keizerrijk,
als raadgever van Napoléon; van September 1808 tot Februari 1815 was hij
,4¡rand-maítre de l'université", in 1810 werd bij ook sénateur. Vgl. HOEFEB,
Nouvelle biographie générale, 18 (1858), col 108—16.
M
) GA 309.
вв
) GA 107, in dato 18 Juni 1810. De stadsrekening over het jaar 1810
(GA 1787 bis) vermeldt een uitgave van 38 gl. 4 st. voor „prix pour les jeunes
gens des classes latines", en van 40 gl. 10 st. voor het binden dezer boeken
(de banden zijn dus kostbaarder dan de inhoud!).
f,e
) GA 2198 „Register der gestorvenen, begraven in de Groóte Kerk der
Nederduitsche Hervormde Gemeente, Januari 1806—8 Januari 1811".
<") GA 1787 bis: Comptabilité de la Ville de Breda, Exercice 1810; chapitre
6: Instruction publique. Kaldenbach ontvangt 1000 gld., Camphuysen 500 gl. en
samen nog 400 gl., zijnde de wedde van den praeceptor. Hierby wordt ook
geboekt, dat J. F. de Laistre 100 gl. trok, als „instructeur de la Langue française".
β8
) GA 1787 bis: Registre de dépenses pour l'année 1811, blz. 16 en 28.
Kaldenbach trok 2030 frs.- als rector, 1050 als conrector, en 812 als praeceptor.
Ook aan De Laistre werd een som van 206 frs. uitgekeerd als „instituteur en
langue française".
»») GA 1787, bl. 156 ab.
1(
">) GA 334, A 556 (30 Juni 1811) ; 326, 24 April 1812; 327, A 292; 340, A 472.
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alleen doceerde, werd toch in 1811 een poging gedaan bij den souspréfet de l'arrondissement de Bréda (dat ressorteerde onder het
département des Deux Nethes, met zetel te Antwerpen), om voor
150 francs prijzeji voor de leerlingen te mogen kopen; inderdaad
werden er prijzen gegeven bij de promotie van 24 Juli 1811 m ) .
De heer commissaire général de police had 10 November 1810 aan
maire J. H. R. Damisse de Roos gevraagd, om nauwkeurige opgave
van het aantal scholen, de namen der meesters, het bedrag van het
minerval enz. 102). Voor de derde maal dus sedert 1799 wordt om
een verslag over de toestand van het onderwijs gevraagd. Aangaande
het gymnasium schrijft de maire, 16 November, dat deze school
werd opgericht in 1309, de titel draagt van „gymnasium illustre",
gewoonlijk drie leerkrachten heeft, thans door den rector alleen
wordt bestuurd; verder worden de namen der vier curatoren gegeven enz. 1 0 3 ). Merkwaardig is het, dat de maire hier het jaartal 1309
als stichtingsjaar vermeld. Het is de eerste maal, dat we een dergelijke datum ontmoeten. Waar heeft burgemeester Damisse deze
datum gehaald? Vermoedelijk heeft hij (of misschien een der curatoren in zijn plaats) aldus geredeneerd: het huidige gymnasium is
de voortzetting van de oude Latijnse school, en deze is gevolgd op
en gegroeid uit de kapittelschool; welnu het kapittel is gesticht in
1303, doch werd definitief georganiseerd door den lasthebber van
den bisschop van Luik in het jaar 1309. Dit laatste kon men gelezen
hebben in het grote boek van Van Goor over Breda 1 0 4 ). Onwaarschijnlijk is deze conclusie nu juist niet, al heeft het getuigenis van
Damisse of zijn zegsman niet veel historische waarde. Deze kapittelschool moet ongetwijfeld beschouwd worden als de voortzetting van
een nog oudere parochieschool.
Mr. Van Trier, „docteur en droit, inspecteur de l'université
impériale pour l'académie de Bruxelles, conseileur de préfecture du
département des Deux Nèthes", liet op 17 September 1811 van uit
Antwerpen aan maite Damissie weten, dat hij weldra de scholen

101
) GA 325, in dato 13 Juni; 329, nr. 383; 1787 bis, Registre de dépenses
pour l'année 1811, m dato 29 Juli,
"2) GA 333, A 26.
103
) GA 329, nr. 23. In dit stuk zegt de maire, dat Kaldenbach doctor in de
rechten is geworden: „a été nommé Utriusque Doctor".
1M
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)

VAN GOOR, blz.

78.

van Breda zou komeri inspecteren 1 0 5 ) . Zaterdag 21 September
d.a.v. bezoekt de inspecteur inderdaad in gezelschap van den maire
de Latijnse school 1 0 β ) . Verschillende vragen werden door den in
specteur gesteld en door den maire beantwoord; enige daarvan
betreffen het gymnasium 1 0 7 ) ; vnj releveren het voornaamste. Het
schoolgebouw, door den rector bewoond, is ook bedoeld als „pen
sionnat", maar de huidige rector heeft geen kostjongens; hij geniet
per jaar 2116 frs. 40 centimes en bewoont het schoolhuis gratis. Het т і п е г аі bedraagt naar gelang de klassen: 6 frs. 87 centimes, 9 frs.
of 11 frs. 11 centimes per trimester. De school heeft een conrector
nodig, wien men jaarlijks 814 frs. 81 centimes zou kunnen toeken
nen.
Een „état des écoles" van 19 October van hetzelfde jaar 1811 108)
behelst aangaande het gymnasium o.a. dit: rector Kaldenbach, oud
43 jaar, nu 21 jaar bij het onderwijs werkzaam, werd vyf jaar geleden door de burgemeesters der stad aangesteld; er zijn in het geheel
twaalf leerlingen in de school, bovendien krijgen zes jongens privaat
onderricht. Er is in dit stuk nog sprake van een conrector, maar dat
is fantasie; warit pas 11 November verneemt men l o e ) , dat de maire
als conrector heeft benoemd: F. B. HOLLINGEHUS PIJPERS, op aanbeveling van sénateur Schimmelpenninck 1 1 0 ). Toch ging het zo vlot.
niet. Inspecteur Van Trier moest eerst in kennis worden gesteld 111) ;
een maand later wilde de maire de benoeming aan den betreffende
kenbaar maken 1 1 2 ), maar vond het veiliger vooreerst nog een brief
te schrijven aan Zijne Excellentie De Fontanes, grand-maître de
l'université impériale, о т de benoeming mee te delen en te laten
goedkeuren 1 1 3 ) . Dezelfde dag werd nog een schrijven gericht aan
den préfet des Deux Nethes, met dezelfde bedoeling 1 1 4 ). Deze brief
"0)
1M
)
107
)
108
)
"Ό
110
)
Franse
^1)
112
)
"s)
"*)

GA 335, A 790.
GA 325, in dato 21 September 1811.
GA 341 E.,
GA 341 E.
GA 325.
Rutger Jan Schimmelpenninck (1761—1825), was in 1810 lid van de
senaat geworden. NNBW, IV, col. 1225—9 (P. J. BLOK).
GA 329, nr. 720.
GA 325, in dato 10 December 1811.
GA 329, nr. 793; brief van 12 December 1811.
GA 329, nr. 794.
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werd echter onverzegeld met een begeleidend briefje toevertrouwd
115
aan de zorgen van inspecteur Van Trier ). En zo kwam alles in
orde. De heren vonden het goed; ieder was gekend in een zaak,
waarmee h\j overigens weinig te maken had, daar ook elders de
benoemingen geschiedden door het gemeentebestuur. Toch had de
maire van Breda verstandig gehandeld door alle instanties op de
11β
hoogte te stellen ). Men moet evenwel opmerken, dat de benoe
ming van Pypers slechts voorlopig werd goedgekeurd; De Fontanes
was van plan, binnenkort het onderwys definitief te regelen in het
departement der Twee Nethen. Pijpers zou echter tot September
1819 het conrectoraat behouden.
Intussen was cp 22 October 1811 een decreet verschenen van
baron D'Alphonse, intendant-generaal van binnenlandse zaken, en
door circulaire van 12 November d.a.v. aan de prefecten der depar
tementen nogmaals ter kennis gebracht, dat n.l. in de voornaamste
steden des lands „écoles secondaires" zouden worden ingericht waarbij de Latijnse scholen moesten geïncorporeerd worden 1 1 7 ). Daar is
echter weinig of niets van gekomen.
De bekende bibliophiel Charles van Hulthem 1 1 8 ), die „recteur
de l'académie de Bruxelles" was geworden, liet 30 October 1812
aan den maire van Breda weten, dat hij iets vernomen had over
inkwartiering van soldaten in de Latijnse school. Zo iets mocht niet
meer gebeuren: ,Дез études doivent jouir d'une tranquilité
parfaite" l l t '). De maire was in het geheel niet gesticht door deze
brief; de klachten waren ongegrond, liet hij antwoorden 120) : het is
maar een verzinsel van den rector van het gymnasium; slechts éénmaal werden soldaten in de school ondergebracht, n.l. bij het laatste
bezoek van Hare Majesteit de keizerin aan deze stad 1 2 1 ). Wy vinden
" B ) GA 329, nr. 795.
"O) GA 335, A 999; 325, in dato 20 December 1811; 336, nr. 2; 341 E, nr. 31;
330, nr. 24 en 25. Kaldenbach verdiende in 1812 de som van 2586 frs. en Hollingerus Pijper 1624 frs.; GA 1787 bis, Compte
pour l'exercice 1812.
il?) Vgl. H. T. COLENBRANDER, Gedenkstukken der algemeene Geschiedenis
van Nederland van 1795 tot 18401VI, 2dé stuk, 's-Gravenhage 1912, Ы. 1394—5.
ne
) Charles I. E. van Hulthem (1764—1834) werd in 1812 bibliothecaris van
de Bourgondische bibliotheek te Brussel. NNBW, IX, col. 429—30 (J. С RAMAER).
lle
) GA 338, А 704.
120
) GA 330, nr. 777; vgl. 326, in dato 2 November 1812.
121
) Keizerin Marie Louise verbleef slechts één dag in Breda, in de maand
October 1811.
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in dit schrqven den rector betiteld als „cet individu"; hy moet het
den burgemeester wel eens meer lastig hebben gemaakt.
Ten slotte kunnen wij vermelden, dat by de plechtige prijsuitdeling van 1813, die ook weer met muziek werd opgeluisterd, aan
negen leerlingen prezen werden uitgereikt 1 2 2 ) ; het waren: N. C.
Hauck en J. Hirschig in de hoogste klasse; J . F. Loeff in de vijfde;
S. Hirschig en G. A. Oukoop in de tweede; A. Peters, P . B. van
Antwerpen, Щ. G. van Raden en J. Bruist in de eerste klasse.
Na de politieke experimenten van de vorige jaren kwam er enige
rust op staatkundig gebied door de stichting van het кошпкгцк. De
grondwet van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, zoals ze
op 29 Maart 1814 was gestemd, bepaalde in artikel 226: „Het open
baar onderwas is een voortdurend voorwerp van de zorg der
regering" en daardoor werd tevens een praktisch staatsmonopolie op
onderwijsgebied gevestigd 1 2 3 ) .
In 1815 volgde de definitieve regeling voor het Latijnse onderwys 1 2 < ) en daarmede kan men de geschiedenis van de Bredase
Latijnse school als geëindigd beschouwen, omdat zy van die tyd af
niet meer een stedeiyke inrichting is in de betekenis van de vorige
eeuwen, doch als een rijksinrichting moet gelden, gebonden als zij
nu is aan bepaalde voorschriften, die voor het gehele land uniform
van uit Den Haag worden gedicteerd. Als stadsschool heeft het
gymnasium geen speciale betekenis en geen eigen karakter meer.
Het „gymnasium illustre" bleef evenwel nog gedurende een halve
eeuw een kwijnençl bestaan lijden 1 2 5 ), tot het geheel verdween —
le combat finit, faute de combattons — by de oprichting van de
Hogere Burgerschool in 1866 1 2 β ) .
122

) GA 1787 bis, Compte.... pour l'exercice 1813.
) Dit was reeds het geval voor het lager onderwas. Vgl. E. STOKMAN,
Het onderwijsmoncrpolie van de Staat in de Noordelyke Nederlanden
(1813—J830.) in Bijdragen tot de Vaderiandsche Geschiedenis en Oudheidkunde,
8e R., 4 (1342), blz. 30—61.
12
*) Door de wet op het hoger onderwijs van 2 Augustus 1815.
125
) De Latijnse school telde in 1850 nog 32 leerlingen, maar in 1863 en 1864
slechts zes, in Juli 1865 sloot de cursus met drie leerlingen. Het rapport dat
voorkomt in het Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar
1865, Breda 1866, blz. 102—3, is dan ook zeer treurig.
12
*) Als een der redenen tot opening van een Hogere Burgeschool heeft men
ook aangevoerd de kwijnende toestand van het Latijnse onderwijs. Vgl. het
aangehaalde Verslag, blz. 97—99.
123
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Van parochieschool tot kapittelschool, van kapittelschool tot
stadsschool: zo was de groei der Latijnse school van Breda. Wy
moeten er aan toevoegen: als stadsschool groeide zij uit van katholiek
naar gereformeerd, van gereformeerd naar officieel of neutraal.
Вц de plechtige promotie van 1815 hield rector Kaldenbach, de
oude gewoonte getrouw, een sierlijke oratie over de noodzakelijkheid
van de kennis van de Latijnse taal 1 2 7 ) . Een woord over deze rede
voering — een zwanezang — zal ons afscheid zyn van de Latijnse'
school van Breda. Ten overstaan van curatoren, overheidspersonen,
van de kleine kudde zijner leerlingen en van hun ouders en vrien
den, zette de rector in gloedvolle bewoordingen uiteen: 1) dat het
noodzakelijk is Latijn te leren voor allen, die verder willen studeren
in kunsten en wetenschappen; 2) dat het de moeite waard is, zich
toe te leggen op de studie van het klassieke Latijn, en dit ook te
gebruiken in woord en schrift. Aan het slot van zijn uiteenzetting
richtte hij zich tot zijn leerlingen met deze woorden: „Komaan,
jongelingen, in wier borst een edelmoedig hart klopt, komaan, richt
er de krachten van uw jeugdige leeftyd op, dat gü leert spreken de
taal van de Romeinen, dat gij drinkt met volle teugen uit de bronnen
van Latium, dat gij uw gemoed met die rijkdommen versiert, zonder
dewelke gij nooit de ware en door U gewenste vruchten van u w
studies zult plukken!". Maar zijn woorden klonken hol in de zaal,
en de echo verstomde zonder weerklank te vinden in frisse, jeugdige
gemoederen....
In de troebele tijden welke ons land heeft doorgemaakt, nadat de
Franse revolutie van 1789 ook haar gevolgen had doen gevoelen tot
in de lage landen bij de zee, was het toch al verzwakte leven der
Latynse school, na een kortstondige heropbloei ín het midden der
18de eeuw, geheel aan het sterven gegaan. Wanneer een school
slechts een twaalftal of zelfs maar vier leerlingen telt, dan is de dood
nabij. Dan moet er een krachtige persoonlijkheid met het rectoraat
127

) A. L. KALDENBACH, Gymnasü Bredani rectoris. Oratio de linguae Latinee
cognitione, omni disciplinamm generi necessaria, Breda 1815. Deze oratie werd
opgedragen aan baron W. F. Roëll. De tekst der rede beslaat 30 blz. Het exemplaar der univ.-bibl. van Amsterdam, dat wij gebruikten, is gebonden in één
bandje met een ander werkje van den zelfden auteur, toen hij nog rector was
van de school te IJselstein: A. L. KALDENBACH, Gymnasü Yssalostadiensis rectoris, Carmina, Amsterdam І806, 30 blz.; het bevat enkele gelegenheidsverzen,
lofdichten e.d.
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worden bekleed, wil de school deze slag te boven komen. Breda
heeft dien sterken man niet gevonden; de letter van Hoogeveen's
schoolreglement bestond nog, zijn geest was dood; het gymnasium
zou niet meer tot bloei komen. Een der oorzaken is voorzeker
geweest de verflauwde belangstelling voor de klassieke cultuur, die
door de liberaal-demokratische ideeën van vrijheid, gelijkheid en
broederschap nog meer te lijden kreeg. Een tijd, die zich vooral op
vernieuwing door omwenteling wierp, had geen rust tot bezinning
op het verleden en zijn cultuurwaarden. Was het Latijns-klassieke
onderwijs dood? Zou het zich geheel terugtrekken in seminaria en
kloosterscholen? Het denkbeeld kon opkomen in de verlichte,
positieve geesten van de 19de eeuw; onze 20ste eeuw zou het tegendeel bewijzen.
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BIJLAGE I.
Overeenkomst tussen de stedelijke regering
van Breda en Jan van der Donck, rector der
Latijnse school (15de eeuw).
Alsoe in allen vergaderingen ende pollucien een van den principalen punten
is waerop die Regeerers derselver plaetsen, gemeenten of vergaderingen bijsonder
behoren aensien ende neersticheit te hebben, om sekere,notabile personen tot
schoolmeesters te verengen ende verwerven, dewelke de jongen beide in goeden
duechdeliken manieren ende consten leeren ende instrueren mogen;
Soe eest, dat bij den drossaet, schutet, burgemeesteren, soepenen ende
gemeyn bancke van Breda hierinne gesproken is, om deselve stad t e versien
van enen notabilen persoon die principael schoolmeester soude mogen wesen,
ende syn daeromme deselve voirg. heren drossaet, schutet, burgermeesteren
ende scepenen gecomen bij den eerweerdigen beeren deken ende capittel der
voirs. stad, ende is soe verre bij middel van vrunden daerinne gesproken ende
gedaen, dat de voirs. deken ende capittel de scole ende dat geheel regiment
daervan ter begheerten der voirs. heren drossaet, schutet, burgermeesteren ende
scepenen voirg. gegont ende gegeven hebben meester Jaime van der Donck
daertoe bequaem sijnde een sekeren getal van jaeren, ende terselver tijd soe
hebben die voirs. heren deken ende capittel denselven meester Janne ontfangen
ende aengenomen ende na der ouder gewoenten dede deselve meester Jan
terstont behoirliken ende gewoenliken eedt den voirs. beeren deken ende capittel
in tegenwoirdigheit des voirs. drossaets, schuteten, burgemeesteren ende
scepenen voirg, geliker wijs ende als die voirsate schoolmeesteren van ouden
ende gewoonliken hercomen gewoenlic sön ende plegen te doen.
Hebben oic meer die voirs. beeren van den gherichte den voirs. meester Janne
geloeft in die gherechticheit der scolastryen ende scolen te manuteneren ende
hierenboven redelike wedden toegevoeeht
Ende alsoe de voirs. meester Jan nu clachtelic den voirs. heren te kennen
gegeven heeft, hoe in der stad Breda tot 5 of 6 steden cleyn scolen gehouden
worden alsoe wel van knechtkens als van maechden, ende oick enige haer
kynder ter scolen seinden tot Ghynneken ende oick aen die Hagekerc, dwelc
contrarieert den toeseggen ende vorwairden bij den drossaet ende gherichte
hem geloeft, ende heeft begheert daer op provisye ende geremedieert te worden.
Alsoe is bij den voirs. drossaet endë gemeynen gerichte navolgende de oude
gewoente ende gherechticheit der voirs. scolastryen overdragen ende geordineert, dat niemant bynnen der stad oft vierscaer van Breda geseten sijn kynder
en sal mogen laten gaen tot enige bijscolen waer het sjj, anders dan in de
principael grote scole op die peyne van 1) ou schilde te verboeren, het en waere
dattet maechdekens waeren oft knechtkens boven 6 jaeren niet out wesende oft
indien die knechtkens out waeren boven 6 jaeren ende enich crancheit of sunderlinge gebreken oft oirsaec hadden dat se die grote scole niet visiteren en
mochten, sullen die ouders daervan of die vrinden gehouden sijn, sulcke gebreken den principael schoolmeester te kennen te geven ende bij sijnder consente
dan haere kynderen tot anderen scolen setten,
1

)

Het cijfer is niet ingevuld.
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Ende sullen voirtaen deselve ouders oft vrunden der voirs. meester Jan van
der Donck schoolmeester vorg. van elcken knechtken dat bynnen der stad oft
vierscaer van Breda in enige van den cleynen scolen ter scolen nu gaet oft
namaels gaen sal, geven den'schoolmeestere van der groter scolen voirs. tsjairs
10 stuvers ende van elcken meysken in der geliker cleyner scolen gaende 5
stuvers tsjairs, ende dése penninge sal men houden aen den ouders oft aen
dieghene daer sij woonachtich sqn ende die uutpanden ende richten al of sij in
der groter scolen ter scolen gingen ende in gebreeckingen van betalen waeren;
ende desgeüjcs van elcken knechtken of meysken dat yemant van byrmen der
stad buyten het sij in de Hage of te Ghyimeken of anders ter scolen laet gaen,
te weten van den knechtken 10 stuvers ende van den meysken 5 stuvers tsjairs,
ende dat oick uuit Ц richten ende te panden als voirs. staet; ende dat is te
verstaen, of yemant sijn kynder tot Ghyimeken oft in de Haghe ter scolen liet
gaen of elders ende thuys quamen eten ende drincken ende slapen, dat die
gehouden sullen sijn den schoolmeestere van elcken knechtken thien stuvers
en van elcken meysken 5 stuvers als voirs. is.
GA Portefeuille 353, í. (Afachrijt).
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BIJLAGE II.
Overeenkomst tussen Jan van Druenen,
irector der Latijnse school, en Peter Wertius,
schoolmeester, 18 Augustus 1547.
Ten dage onderscnreven zijn voir mijnen beeren borgermeesteren ende
scepenen in Breda gecompareert meester Jan de rectoir van der principaelder
scholene tot Breda voir zooveel alst hem aengaet dairaf hij protesteerde in d'een
parthye, ende meester Peter Wertius die oick zekeren tijt schole gehouden
heeft tot Breda in d'andere, om met malcanderen te sluyten op 't gene den 15en
in Julio ende den lien in Augusto lestleden woorden, communicatien ende
-concepten af gemaict zijn, ten eynde ста onverstand!, ^onminne ende geschillen
die opstaen mochten te verhueden, rust ende vrede te onderhouden.
Ende zijn dair inné te beyde zijden eyntlick Ьц tusschenspreken van borger
meesteren ende scepenen in Breda overgedragen ende gesloten, dat zij onder
houden zullen tgene dat bij de wethouderen in Breda den 15en Juüj lestleeden
gheordineert was, mitsgaders tghene dat den Hen Augustij lesten geraempt was,
te weten, indyen den voor. meester Peter Wertius belieft hyer binnen Breda
scole te houden, van jongers te instrueren ende te leeren soe bij zekeren tijt
gedaen heeft, dat hy tselve sal moghen doen, voir alle commensalen die hij
binnen zijnen huyse in zijnen cost hebben ende onderhouden zal, tzij dat die
jongers van binnen oft van buyten der stad van Breda zijn, ende insgelijcx
voer alle jongers van buyten der stadt die alhier coomen woonen, al en wairen
die zijn commensalen nyet, noch bynnen zijne huyse woonende, soe verre abulcke
jongers van buyten te voiren nyet en hadden in de groóte scole van de stadt
ter scholen gegaen, op voerwairde dat alle jongers van binnen der stadt die zijn
commensalen zullen zijn, ende alle jongers van buyten der stadt, die zijn
commensalen nyet en zyn, ende tsijne scolen comen ende gaen, gheven sullen
de scoolmeester van der principaelder scole half schoolgelt, te weten zes stuyvers
teghens djair; mer de jongers van buyten, wesende des voers. meesters Peter
Wertius commensalen ende sijnre scholen · gaende, nyet en sullen geven noch
responderen den principalen scoolmeester, ende dairenboven sal de voers.
meester Peter Wertius tot sijne senden moghen ontfaen ende dair ter scholen
moghen gaen, jongers die van binnen deser stadt sijn, al en sgn die sijn commensalen nyet, evenvemë die te voren nyet en hadden ter principaelder scholen
gegaen, mits dair voer betalende van elcken jongen van bynnen sijn commensalen nyet sijnde, den rector van der principaelder scholen voers. heel schoolgelt,
te weten twelf stuyvers teghen djair, mer soo wes jongers van binnen onder
den principalen rectoir oft ter principaelder schooien gegaen hebben, en sullen
nyet mogen gaen ter scholen van meester Peeteren voers., salvo deghene die
nu ter tijt scholen gaen van meester Peeteren voers. sal hij moghen behouden,
al hadden sij oick eertijds in de groóte scole gegaen.
Ende het is overcomen ende besproken, dat de voers. meester Peter Wertius
selve den principalen rectoir sal moeten responderen, instaen ende betalen trecht,
dat den principalen scoolmeester voers. toegeseeght is van de jongers die tsijnre
scholen zullen gaen, gelijck voers. is, altijt t' eynden jaers op sint Jansdach in
Junio; dies sal aengaende theel schoolgelt dat boven geordineert is, voir de
jongers van binnen te gheven egheen commensalen sijnde, yerst ingaen te
Bamisse naistcomende, dairaf d' yerste vyerendeel jairs sal verschenen wesen
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te Kersmisse naistcomende, ende soe sal de voers. meester Peter dairaf Joaimis
XLVlU naistcomende alleen responderen voer drye vyerendeel jairs, mer
aengaende deghene die half schoolgelt geven ende plagen te gheven, dat zal bij
den voirs. meester Peteren betailt woirden van den tijt dat sij dair ghegaen
hebben, ende oft ennige jongere bynen djair afstonden metten vyerendeel, oft
metten halven jaer, oft met drie vyerendeel jaers, dat sal altijt corten пае
advenendt van den tijde, soo als meester Peteren sijn schoolgelt corten sal пае
uutwijsen sijnen boeck.
Ende sal deselve meester Peter dat affirmeren sal behoudelijc der stadt van
Breda, indien hierinne ennighen twist, duystemisse oft twivelachtich verstandt
geboirde, heure verclaringe ende oick mijn genedigen beeren den prince van
Auranghen ende der stadt van Breda in tgene dat voers. is, en des dyen aencleeft, honne auctoriteyt te ordineren, te disponeren, te verclaren ende te doen,
soe zq пае gelegentheyt der saicken ende des tijts sullen oerbaerlic bevynden,
alle dinck sonder fraude ende arghelist.
Aldus gedaen tot Breda opten stadthuys den 18en dach in Augusto а 0 1547.
Acten magistraal, GA в, Ы. 22ob. (Ajechrift).
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BIJLAGE III.
Akte van overeenkomst tussen de stad Breda
en rector Frans Camocius, 13 April 1557.
Alsoo meester Frans Camocius, rectoir van de scholen tot Breda, omtrent voer
Kersmisse lestleden bjj supplicatie te kennen gegeven heeft aen de wethouderen
in Breda, dat hij hem op te gagye oft stipendie, die hij van de Stadt heeft, ende
die de scholieren hem gheven, nyet en can onthouden, soe door de particuliere
scholen opt beghijnhof ende andere, die hem zonder moeyte nyet en willen
responderen noch en responderen van zijne rechten hem toegevuecht, achtervolgende seker vorgaende ordonnantien, daerop van der stadt weghen gemaict,
soe oick door den dueren tijt van alle victalien soe anderssins, geljjck hij dat
breeder in scrift overgegeven heeft gehadt, biddende dat de wethouderen voirs.
daerop souden willen letten ende hem zijn gagie verbeteren, oft dairinne versien
ende hem guetlicke antwoirt gheven;
Daerop de voirs. meester Frans mondeling is verhoort ende hem van der
stadt weghen geremonstreert, dat deselve stadt te zeer belast is ende dagelijcx
wort van veel saecken, ende dat men hem groot voordeel ende geriefe gedaen
heeft int tymmeren ende repareren van der stadt schole ende woonhuys, van
boimputten, privaete, vermeerdermge van cameren ende andere, soe in de stadt
rekeninghen tç sien is, meer dan yemanden anders daer te voiren gedaen is;
dat oick de stadt hem sekeren tijt geleden boven de stipendie oft gagie, die de
stadt tot hulpe van de rectoiren van de scholen van sekere jaeren herwaerts,
altijt nochtans tot wederroepen van der stadt gegeven heeft gehadt, dat is
eenen tabbaert van zess ellen van der stadt cleedinghe ende thien carolus
gulden tsjairs, noch toegevuecht heeft achthien Kar. gl. tsjairs tot sijnen seer
einstigen versuecke, om eenen derden bequamen onderschoolmeester oft submonitoir te onderhouden, tot gerief van de jonghe scholieren ende opdat de
oude ende de jonghe te bat gade geslagen moghen worden, oick nochtans tot
wederseggen toe, ende tselve in verstande, dat de voirs. Mr Frans de stadt nyet
meer moeylick en soude sijn van meer bii te leggen, hoopende dat den rog ende
andere victualiën altijt soe duer nyet ajn en sullen als nu, soe dat de w e t houderen voirs. nyet wel en souden weten te verantwoerden het stipendie meer
te verhooghen ende de stadt voirder te belasten:
Nyettemin also de voirs. Mr Frans Camocius aen d' ander sijde remonstreerde
zijn goet debvoir ende düigentie die hii пае sün vermoghen totten voortganck
van der scholen ende van den jonghens gedaen ende bewesen hadde, ende
dairinne hij beloofde te persevereren ende alle weghen zgn emsticheyt daertoe
te doen, adderende dat hem int aennemen toegeseeght was, dat in soe verde hij
goet debvoir dede men soude hem toeschicken redelicke competentie om eerlick
te moghen hem sustenteren, ende tselve doende bij Mr Frans hem verbynden
wilde hier in dese vocatie te blijven sedem te figeren ende daeraf nyet te
scheyden, soe lang als hij per aetatem oft andere nootsaick nyet belet en worde;
Soe is пае verscheyden communicatien met den voors. Mr Frans Camocius
mondeling gehadt, ende hierop int breet gelet ende geconsidereert, al het des
men bevonden heeft hierinne behoirende te considereren, bij mijne beeren bor
germeesteren, scepenen ende raedt der stadt van Breda overdragen ende gesloten,
dat men den voors. Mr Fransen Camodo soe verde hij persevereert in de
düigentie ende debvoir die Ьц totter scholen gedaen heeft ende belooft te doen,
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boven den tabbaert ende 10 Carolus gulden ende oick boven de 18 Carolus
gulden, tot behoef van den derden submonitoir noch gheven ende toevueghen
sal van der stadt weghen 6 Carolus gulden tsjairs, yerst verschijnende tsint Jan
naestcomende, sonder nochtans dit in consequentie te trecken voir eenige toecomende;
Op verstande ende tot sulcke meyninghe, dat de voirs. Mr Frans Camocius
daermede verbonden sal zijn, hier in de vocatie ende regiment van der scholen
te blijven, ten ware hij per aetatem oft ander gebreck oft noidsaick daertoe nyet
en mocht vaceren oft genoech zijn, ende dat hij oick twee idóneos submonitores
elck tot sijn cost onthouden sal, sulcx dat de schole wel gade geslagen werde
ende hij пае dése tijt der stadt nyet moeylick zijn en sal van meer te heysschen
oft te hebben, des sal men hem alle address doen, om te consequeren ex ludis
privatis des daertoe geordineert, overdragen ende gesloten is;
Altijt onder protestatie dat de stadt hieraf egheen consequentien noch verbyntenissen met allen en maict, nyet te meer van voirgaende gagien voirtijts
dan van de 6 Carolus gulden nu geaccordeert als voir, mer deselve stadt dairaf
blijvende altijt op heur vrij, soe se was eer sij ermige gagie hiertoe uut redenen
gestelt heeft, sonder daertoe bij yemanden bedwonghen te moghen worden sonder
heuren believen ende goede affectie, dairaf openlick protesterende ende tselve
hier wederom gehouden voir gerepeteert;
Alles twelck de voirs. Mr Frans Camocius selve present danckelick genomen
ende beloovende hem daimae te vueghen.
Aldus gedaen tot Breda opte stadthuys den 13en dach in Aprille anno 1557
Ludicx stijl.
Acten magistraal, GA 6, Ы. 87b-r88a. (AfschHjt).
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BIJLAGE IV.
Akte van overeenkomst tussen stad en
kapittel van Breda, betreffende de aanstelling
van Aelbrecht van der Duit als rector der
Latijnse school, 15 Juni 1566.
Alzoo by mijne beeren Borgemeesteren ende Schepenen der stadt van Breda
van derzelver stadt wegen, mijnen heeren Deken ende Capitele van Onser
liever Vrouwen kercke in deselve stadt, alnu voor eenen schoolmeester genoemt
«nde gepresenteert is Mr Aelbrecht van der Duit, van Bergen-op-Zoom geboren,
als bij hen bevonden zijnde ende daeraf zij genoech geinformeert zijn, denzelven
te zyn wel geleert ende gemanieert ende anderssins bequaem om de jongers te
leeren ende de voors. schole wel te regeren, ende dat boven Mr Judocum
Zonnium, schoolmeester tot Eyndhoven, Ьц die van der stadt te voren aen
mijnen heeren van den Capitele voire, gepresenteert, daerin bij mijnen heeren
Deken ende Capitele voire, doen metten yersten zwaricheyt gemaect is, sustinerende, dat achtervolgende zekeren appointemente provisionael, eertijt in den
Rade van Brabant tusschen die van den Capitele ende van de stadt voire,
gegeven, die van de stadt voirs. gehouden zouden zijn, dien van den Capitele
voir eenen schoolmeester te noemen drie bequame persoonen, oft zooals de acte
daeraf zijnde van date den 9n July anno (15) SO breeder inhoudende is, die van
der stadt voirs. wegen daertegens sustinerende, dat d'appointement provisio
nael voirgeruert te veistaen is alleenlick voir die reyse, ende dat oick van der
voire, stadt wegen nyet wel doenlick ende tot zeer groóte zware costen van
deselve stadt zoude wesen tot drie bequame persoonen toe tot schoolmeesters te
presenteren; zoo zijn' пае verscheyden altercatien, propoosten ende communicatien om dyer zaecken wil tusschen de voirs. parthijen geweest zijnde, ten
slote die van den Capitele voirs. ter eenre, ende die van de stadt voirs. ter
andere zyden, daerin geaccordeert ende overcomen, alsdat die van den Capitele
voirs. alnu voir dése reyse den voirgen. Mr Aelbrechten van der Duit hen van
der voirs. stadt wegen voir eenen schoolmeester genoemt ende gepresenteert,
gelijck voirs. is, accepteren ende daertoe aennemen zullen; behoudelick dat
tselve zal zijn zonder prejudice oft verminderinge van der voirs. parthijen te
beyde zijden recht, alzoo dat met tgene des alnu in desen gedaen wordt, geen
van beyde dese parthijen hen in toecomende tijden en zullen mogen behelpen,
oft tzelve in consequentie trecken, zonder fraude ende argelist.
Aldus gedaen tot Breda int Capittelhuys des Saterdaechs den 15n dach in
Junio anno 1566, te elf uren voir den middach oft daeromtrent, daer aldoen
present waeren heer ende meester Anthonis Valyant deken, heer ende Mr Engelbrecht Montens, heer Jacob van Zonne, heer Lambrecht van Boshuysen, heer
liodewick van Steelant, ende heer Niclaes van Galen, canonicken der kercke
van Breda, in den name van den Caputele van Breda ter eenre, ende Jan van
den Wouwer, Cornells Wachmans, borgemeesters, Jan van den Berge ende
Gherk van den Brouck, schepenen der stadt van Breda, in den name ende
van wegen derzelver stadt, ter andere zijden.
tOirconde van denwelcken ( + ) 1 ) die van der stadt van Breda voire, tzegel
ter zaecke derzelver stadt aen dese letteren hebben doen hangen.
GA portefeuille 353, m en n. (Oorspronkelijke perkamenten; zegels ontbreken,).
1
) Het exemplaar voor de stad heeft bij ( + ) : de heeren van den Capittele
voirs. desselven Capittels zegel aen dese letteren hebben doen hangen.
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BIJLAGE V.
Aanstellingsbrief van Aelbrecht van der Duit
als rector van de Latijnse school, 6 Februari
1567.
Jan van der Wouwe ende Cornells Waichmans, borgemeesteren der stadt van
Breda, van derselver stadt Breda weghen in d' een parthije, ende meester
Aelbregt van der Duit in d' andere, kennen en lijden te weten, de voors. borgemeesteren dat zij bij advyse van scepenen in Breda aengenomen hebben ende
nemen aen met desen den voorg. meester Aelbrechten van der Dult, ende dezelve
meester Aelbrecht van der Duit, dat hij hem verbonden heeft ende verbynt
met desen, der stadt Breda voors. te dienen vyer jaeren lang continuelick ende
sonder middel vervolgende, daeraff d' yerste jaer inné gegaen is tsint Jansmisse
in Junio anno 1566 lestleden ende d' leste jaer uutgaen sal tsint Jansmisse
anno 1570, als rectoir ende opperdirectoir van de schole tot Breda, om ende
voor de somme ende gagie van vijftich Kar. gl. alle jaer, tot en boven de 10
Kar. gl. ende een tabbaertlaken oft 10 Kar. gl. daervoor, daeraf de stadt voors.
heure optie hebben sal, dwelcke 10 Kar. gl. ende tabbaertlaken deselve stadt
van outs tot onderhout van den rectoir voors. gewoonlick is geweest alle jaer
te gheven;
Hoewel de stadt voirs. tegens mijne heeren deken ende capitile van Breda
altijt gesustineert ende geprotesteert heeft ende alnoch sustineert ende protesteert, ongehouden te zijn, soe verre deselve stadt Breda de superintendentie van
de schole voors. tegens den deken ende Capitile voirs. met recht nyet en soude
moghen obtineren, soe de stadt voors. met desen oick protesteert, dat de vermeerderinge van de gagie van vijftich Kar. gl. voors. nyet en sal comen in
consequentie, alle jaer de vyftich Kar. gl. ende 10 Kar. gl. van der stadt weghen
den voors. Mr Aelbrechten van der Dult te betalen, in vyer paeyen ende termijnen, te weten elck vyerendeel jaers een gerecht vyerendeel daeraf, daeraf d'
yersten vyerendeel jaers versehenen is te Bamisse ende het tweede te Kerstavont, beyde lestleden, ende het derde te Paasschen ende het vyerde tsint
Jansmisse in Junio naestcomende beyde verschijnen sullen, ende het tabbaertlaken oft thien Kar. gl. dairvoor sal men hem van der stadt weghen gheven oft
seynden alle jaer acht oft 14 daghen voor Pinxter, als de stad gewoonlick is
heure lakenen te gheven ende soe voorts van jaer tot jaer de vyer jaeren voors.
gedurende.
Ende boven desen sal den voors. Mr Aelbrechten van der Duit durende den
tijt van zijn regimenté volghen der stadt Breda schole voors. metten wooninghen,
plaetse, hoff ende heure toebehoirten, soe hij die nu ter tijd bewoonende ende
gebruyekende is, ende sal deselve stadt doen alle nootlicken ende behoirlicken
reparatien. Voorts sal de voors. Mr Aelbrecht van der Duit hebben van elcken
jonghen, die ter scholen voors. gaen ende comen sal, 12 st. ordinaris, daeraf hij
oick aile vyerendeel jaers betaelt sal worden ende van accidenten, als jaermeret,
kersgelt ende paeseyer sal de voors. Mr Aelbrecht van der Dult van de jonghens
voors. soe veel hebben als den borgers believen sal daervoor te gheven;
Ende sal de voors. Mr. Aelbrecht van der Dult voor de 12 st. voors. alle vyerendeel jaers aen de goeden van deghenen, die hem de jonghens aenbestaeyt hebben, met eenen roeydrager redlick pandinge mogen doen, sonder dat rechtelick
te versuecken oft daeromme ennighe rechtvorderinge te durven doen.
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Ende sal de voors. Mr. Aelbrecht van der Dult alnoch hebben van elcken
knechtken acht jaeren oudt sijnde, dat bynnen deser stadi vesten bij ennighe
particuliere schoolmeesters ter scholen gaet oft in den cost woont, soe verre
dat van hier bynnen is, alle jaer vyer s t eens, daeraf hü sijn betalinghe alle
vyerendeel jaers van sulcke particuliere schoolmeesters oí meesteressen haelen
oft dair voor pandinge doen sal moghen, indien 't hem belieft als voor; mer
jongers, die franchoys leeren oft rekenen ende scrijven, ende oick die van buyten
dese stadt sijn, woonende in den cost van ennige particuliere schoolmeesters oft
daer ter scholen gaende, en sullen nyet gehouden sijn van sulcke 4 st. yet te
gheven.
Dies sal de voiis. Mr. Aelbrecht van der Duit gehouden zijn eenen bequamen,
experten ende geleerden submonitor oft ondermeester van goeden regimenté,
die den jongers sal moghen instrueren in rudimentis et fundamentis grammatices
ende oick in elementis literarum, te onderhouden ende in zijn cost te nemen.
Ende soeverre alsser soeveel jongers zijn, datier noch een derden ondermeester
gerequireert warde, sal hij noch een derden daertoe stellen, die den kynderkens
elementa literarum leeren sal.
Ende sal de voors. meester Aelbrecht van der Dult altijt neerstich ende
sorchvuldich sijn ende oick goede toesicht hebben ende beschicken, dat sijn
submonitoir oft ondermeesters, elck int sijn, hon debvoir doen, ende honne
gewoonlicke uren, eoe die nu geobserveert worden, gade slaen ende den tjjt
voor den jongers oirbaren tot honnen meesten prouffijt ende voortganck, ende
e n zullen zij den jongers nyet laten divageren ende anderssins, voorts hem in
alles hierinne quijten soe goede rectoirs ende meesters van een schole behoiren
te doen, soe dat de stadt redenen hebben sal metten voors. Van der Dult ende
sijn submonitors tevreden te zijn.
Voorts sal de voors. Mr Aelbrecht van der Duit ende zijn submonitors staen
scewel onder de obedienüe oft jurisdictie van de stadt als onder die van den
capitile ende sal deselve Mr Aelbrecht van der Dult, oft een van zijne submonitoirs, gehouden zijn metten jongers in bequamen getale met honne choorcleeden den choor te visiteren op sulcke daghen ende uren, als dat tot hiertoe
gewoonlick is geweest te geschieden, op voorwaarde dat hem daeraf oick volghen sullen alsulcke prouffijten als de rectoirs van de schole daeraf gewoonlick
sijn te hebben ende te ontfangen.
Oick sal de stadt, quantum ad functionem scholasticam, soewel als die van den
capittle, toesight over de schole, rectoir ende submonitors moghen hebben ende
t' allen tijden alst hen goeddunct ende geleghen is, moghen informatie nemen
oft in der stadt schole ennighe boecken voorgelesen oft ennighe leeringhen den
kynderen voorgeset souden moghen worden, die tegens het heylich kersten
geloeve oft tegens de eer ende reverentie der heylighe kercken oft tot ennich
schandal van dien oft ennichsins anders tot ongevreestheid oft afkeer van Gode
ende van den heylichen kersten geloeve soude moghen trecken, om ingevalle
sulcx bevonden warde, des God verhoede, daeraf straffinghe ende remedie van
stonden aen te doen soe 't behoirt.
Item de voirs. Mr Aelbrecht van der Dult ende sijn submonitors oft onderschoolmeesters soe verde als versocht wort, sullen gehouden sijn te doen den
behoulicken eede van т ц п genede Heer, ende der stadt goet ende getrou te zijn,
tregiment van de schole te dirigeren ten meesten oorbaer ende prouffijt van de
stadt ende van de jongers, пае honnen besten weten ende verstande.
Item dat bij egheen hérétique oft quade leeringhe bynnen de schole den kynderen en sullen voorhouden oft leeren, die tegens God, theylich kersten geloeve
ende de heylighe kersten kercke oft tot schandal, ongevreestheyt oft afkeer van

179

God ende van den heylighen kersten geloeve souden mogen tenderen, ende
voorts hem in alles trouwelick te quijten, gelijck goede rectoirs ende submonitolis
van scholen schuldlich sijn te doen, пае honnen besten vermoghen.
Item indien die van den capittle begheren, dat de schole der stadt voors. mede
sij onder honne instructie, sal de voors. meester Aelbrecht van der Duit mede
doen den gewoonlicken eedt int capittle, soe dat behoirt.
Item sal de stadt moghen ordonneren ende sluyten sulcke uren ende tijden,
opte welcke de jongers ter scholen ende lessen sullen moeten comen, ende opte
welcke de rectoir voors. hen olrloff van spelen sal mogheh gheven, ende voorts
van alle andre stucken, die godlick, redelick ende mogelick sijn tot vordemisse
van de scholen, maicken sulcke ordonnantien als heur пае gelegentheyt des tijts
al te oirbairlicxt geraden sal duncken. Alles sonder fraude oft argelist.
Aldus gedaen ende Ьц de parthijen voorgen. bekent tot Breda opte stadthuys,
in praesentie ende bij advyse van scepenen in Breda naegenaempt, des saterdachs den 8en in Februarij anno 1567, Ludiek stijle.
Acten maffistrool, GA 6, Ы. 216b—217b. (Afschrift.)
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BIJLAGE VI.
Akte, waarbij Bernaert Haeck als rector
wordt aangesteld, 30 September 1581.
Contract van de scholen met Mr Bemaert Haeck.
Mr Hugo van Baerle ende Joost Comelissen, borgemeesters, van wegen der
stadt Breda, in d' een partije, ende Mr Bemaert Haeck, rector nu ter tijt aen de
scholen der stadt van Bergen op ten Zoom, bekenne onderlinge bij intercessie
ende authorisatie van mijnen beeren de raetsheeren, Mr Goswinus Batzon, raedt
ordinaiis in Brabant, ende Mr Henrick van Ktten, raëdt ende Mr in de rekencamere Zijner Majesteit in Brabant, op het bedyenen der groóte schole deser
stadt Breda overcomen ende geaccordeert te sijne in der forme ende manieren
naebescreven.
In der iersten soe heeft de voirs. Mr Bemaert geloeft ende geloeft mits desen,
dat hy dye kynderen deser stadt sal leeren in alle goede manieren op de voirwaerden ende conditien, daeronder yerst Mr Henrick van Bree ende daemae
wijlen Mr Jehan Glicius deselve schooien successivelijck als rectoors hebben
geregeert ende bedyent gehadt, tot dewelcke conditien hyer relaes gemaect werdt,
ende weicke conditien den voirs. Mr. Bemaert Haeck sijn overgelevert geweest,
ende en sal in de selve conditien nyet treffelijck veranderen zonder consent
ende advys van mijne beeren van den capittele ende magistraat der voirs. stadt,
verbindende hem de voirs. Mr Bemaert Haeck wel expresselijck om пае sfjn
gratie boven de fondamenten der Latijnsche sprake ende borgelijcke goeden
zeden deselve kynderen de vreese Goidts ende de catholijcke relligie inne te
planten, ten eynde een iegelijck borger daer sijn geschickt kint of kynderen
verblijt ende geeert mach wesen.
Item sal de voirs. Mr Bemaert gehouden wesen twee ondermeesters te houden,
den eenen om de grootste ende gesdckste jongers in sijn presentie oft oyck in
sijn absentie te leeren ende te institueeren in de Latijnscher ende Griecxse
taelen, ende den anderen om Duytsch te leeren, soewel lesen als scrijven, voor
de gage van weicke twee ondermeesters, als oyek den voirs, Mr Bemaert, sal
de stadt gehouden sijn telcken vyerendeel jaers aan denselven Mr Bemaert tç
betaelen de summe van 50 Car. gld., maeckende voer 't geheele jaer 200 Car. gld.
Voirts zelen den voirs. Mr Bemaert volgen de huysinge van der scholen, ίη
weicke schole eenen muer of scutsel sal worden gemaeckt, om apaert de
Duytsche jongers van de Latynsche te leeren.
Item wordt den voirs. Mr Bemaert toegeseeght, dat in oft aen de voirs. scholen
van der stadt wegen sal worden gedaen alle nootelijcke reparatie.
Item een oven, dye te deyn is, grooter gemaect, ende dat dye camerkens
boven met licht scutbert sullen werden gedeckt ende toegemaeckt, ende dat
achter aen d' water een trap sal worden gemaeckt, aldaer dye gestaen heeft, om
daerlancx water uuyt dye Marcvaert te mogen sceppen ende halen.
Ende alsoe bij den eerweerdichsten heere den bisschop van Remunde, als
gedelegeerde van Sijne Majesteyt ende dye Comissaris derselver Sijne Majesteyt
ende gedeputeerde totter administratie ende politie der voirs. stadt doer gewichte
redenen geordoneert is, dat voirtaen binnen derselver stadt maer een gemeyn
schole en sal gehouden worden, soe is den voirs. Mr Bemaert van stadt wegen
oyck toegeseyt, dat een deel van de speelschure beneffens en aen de groóte
scholen, totte Walsche scholen sal worden gemaeckt, soe groot ende deyn als
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tselve tot comoditeyt ende gerieff van de jongers de Walsche. taelen leerende
sal bevonden worden te behoirene.
Ende zelen de jongers de Walsche taelen leerende, gehouden sijn alle drye
maenden voor schoolgelt te betaelen 14 stuyver, en 4 stuyver voor haere incomen. Welverstaende, dat een Waischen Mr sal wesen een derde ondermeester
om dye kynderen des te beter te leeren.
Ende sal den rectoor voirs. over de Walsche schole mede regarde nemen ende
superintendentie hebben.
Ende dye bynnen jongers van burgeren ende ingesetenen deser stadt, dye de
Duytsche oft Latijnsche taelen sijn leerende, in respecte van den tegenwoerdigen
tijde ende sonder tselve in consequentie te trekken, zelen telcken drye maenden
van scoolgelt moeten betaelen 6 stuyvers, ende voor haer innecomen twee stuyvers, maer dye buyten kynderen seien betalen als jongers dye de Walsche taele
lerende sijn.
Des en sal de voirs. Mr Bemaert nyet rigoreus sijn om de scamele kynderen
indiscretelijck te tracteeren, maer beloeft ende presenteert alle scamele jongers
sü n en arbeyt om nyet, off om een cleynen loon, indien sij heuren noot te kennen
geven.
Item wordt den voirs. Mr Bemaert van stadt wegen toegeseyt vrijdom van
soldaten, item van der wacht, van pionieren en van dyergelijcken lasten; maer
aengaende d' accinse sal sulcken vrijdom gemeten als siine voirsaten hebben
genoten ende de burger is genietende.
Op welcke conditien voirs. Mr Bemaert met die van der stadt voers. is overcomen voir den termijn van vyer jseren naestcomende ende eenpaerlijk achter
den anderen volgende sonder middel.
Ende in respecte dat dye voirs. Mr Bemaert mits den tegenwoerdigen quaden
tijt sonder groot verlies van sijne meubelen ende pericule van sijnen persoen
ende van sijne huysvrouwe, kynderen ende comensalen uuyt Bergen op den
Zoom nyet en sal eunnen geraecken, soe is hem van stadt wegen toegeseydt de
somme van 150 Carolus gulden, dye Joosten Comelissen, buytenborgemeester,
belast worden aen denselven te betaelen als deselve met sijne familie tot Breda
sal wesen overcomen; ende overbrengende deselve borgemeester dese met
quitancie des voirs. Mr Bemaerts, sal hem deselve somme passeren in sijne rekeninge sonder swaricheyt. Al sonder argh oft list.
Actum tot Breda opten stadthuys den lesten dach Septembris 1581, present
M. H. H. de commissarissen van S. M., Mr Goswinus Batzon, raet in Brabant,
ende Mr Henrick van Etten, rekenmeester in Brabant, commissarissen van S. M.
tot Breda, Mr Hugo van Baerle ende Joost Comelissen, borgemeesers, ende
Joncker Bemaert van Etten, gedeputeerde, mij daer oyck present. Ende was
onderteekend Piermans.
Gecollationeert metten originalen is daermede dese accorderende bij mij
J. Mechelman.
Acten magistraal, GA 8, Ы 78b—80b. (Afschrift.)
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BIJLAGE VII.
Akte, waarbij Henrick Boxhorn als regent
der Latijnse school wordt aangesteld, 4 Juni
1602.
Mijne beeren drossaert, borgemeesters ende schepenen mytsgadere de thien
raedsmannen der stadt Breda ter eenre ende Mr Henrick Boxhoren, licentiaet der
heyliger scriiture ende dmaer des godddijcken wordts, ter andere zijden kennen
ende lijden, te weeten voors. drossaert, borgemeesters, schepenen ende raetsmannen, dat zij hebben aengenomen ende aennemen bij dese den voors. Mr
Henrick Boxhoren tot regent van de groóte schole en de voors. Mr. Henrick
dat hij hem heeft verbonden gelijck hij hem verbint bij desen, tregentscap van de voors. schoole te bedienen voor den tijd van zes jaren eenpaerlijck
den anderen vervolgende, ingaende op heden datum deses, om ende voor de
gagie van vijffhondert Rijnsgulden voor yder jaer, de voors. somme te betaelen
in vier termijnen, te weeten telcken drye maenden een recht vierendeel.
Boven desen zal de voors. Mr. Henrick in den tijt van zijn voors. regentschap
volgen ende besitten der stadt Breda schole mette wooninghen, plaetse, hoff
ende henne toebehoorten, soo de voors. wooninghe alnu mette nieuwe cameren
wordt gereet gemaect; ende zal de voors. stadt voorts doen alle nootelijck reparatien.
Voorts zal deselve Mr. Henrick hebben van elcken jonghen die ter schooien
gaen ende commen zal, 14 st. ordinaris ende aff hij oyck allen vierendeel jaers
betaelt zal wordden volgende d' oude gebmyck daervan zijnde; wel verstaende,
dat nyemant eenighe particuliere schole en zal mogen houden, van eenige
knechtkens acht jaren geexcideert zijnde, om Latijn te leeren; maer zullen desen
gehouden zijn te visiteren de schole van de voors. Mr Henrick.
Ende alle andere kinderen nyet geboren van dese stadt, maer van buyten
alhier tot zijnder schoeien gecommen zijnde, zullen betaelen twee Rijnsgulden
ende 8 stuyvers; met conditie, dat geen schoolmeesters binnen dese stadt en
zullen mogen zijn, om Duytsche, Franchois, rekenen off cijfferen te leeren, dan
degene die bij den voors. Mr Henrick ende verordonneerden scholiarchen, met
kennisse ende authoriteyt van mijnen voors. beeren, volgens 't placcaet van
zijn princ: Exc: zullen toegelaten wordden.
Dies zal de voors. Mr Henrick tot betere vorderinge der scholen gehouden zijn
«enen geleerden ende bequamen prorector tot hem aen te nemen, zonder cost oft
last van de stadt. Bälde soo werde gerequireert wordde, dat de voors. Mr Henrick
eenen tweeden Latijnschen schoolmeester tot ondermeester behoeffde te hebben,
sal van stadswegen daerin soo wordden voorsien, dat hij hem daerover zal
hebben te vergenoegen.
Daertegens zal de voors. Mr Henrick gehouden zijn, allen einstigen toesich te
nemen over de groóte schole, oyk alle dagen zelve twee lessen den geleertsten
jongeren te doen, eens ter weecken allen scholen te visiteren ende voorts in
alles te procureren, dat de schooien tot ciraet der stadt ende tot dienst der
kercke ende der republìcqen vervordert werdden; tot welck eynde met advys
van de scholiarchen leges scolasticae zullen gemaect wordden.
Ende dit alles onder expresse voowaerde, dat oft gebeurde dat Loven oft
Brussel quamen gereduceert te worden onder de gehoorsaemheyt van de
geünieerde Generaliteyt, dat in dyen gevalle de voors. Mr. Henrick alhier zal
staen ter beroepinge ende ordonnantie van de staten van Brabant. Actum den
4n Juny 1602.
Acten magistraal, GA 10, Ы. 235Ъ—236а. (Afschrift.)
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BIJLAGE Vili.
Remonstratie van den tegenwoordigen staat
ende ordre der Latijnsche schole deser stede
van Breda (1616).
In den eersten. Discipùlen 27, welckers naamen dese navolgende зцп:
Johannes Francisci
Abrahamus Falconarius
Sebertus 's Grauwen
Guilhebnus Snellen
Gerardus Johannis
Ludovicus à Dorp
Dionisius Piggen
Daniel à Son
Antoniug Jacobi
Amoldus de Wilde
Guilhelmus Hauten
Simon Aegidii
Christianus Beens
Casparus Schuyfhil

David à Bonckelwaart
Michael Michaelis
Oliverius ab Heck
Gerardus Johannis
Amoldus Hermann!
Adrianus Wijnandi
Cornelius Bailjard
Johannes à Son
Nicolaua Beijard
Johannes Comelii
Wilhelmus Esaiae
Johannes Mathisü
Wilhelmus Michaelis

Sünde dese verscheyden in diversche classen ende hebben haere oeffeninge
gelijck volghi, beginnende van beneden äff 1 ) .
De onderste classe is ses int getal
ende heeft haare oeffeninge in het
lesen ende in wel te leeren declineeren, voor den middagh onder den
rector.

Als oock naar den middagh onder
den conrector.

De tweede classe, sijnde negen int
getal, heeft haar exercitie de vroegh
lesse int opseggen van schoone sententien by decades gestelt, ende ten
negen uren hebben sij de deelen der
oratien onder den rector.

Na den middagh onder den conrector reciteren sij voor eerst de
voor eerst de praeterita verborum
ende daarna conjugeren sij.

De derde classe, sijnde een getal van
vijven, heeft haare oeffeninge: de
vroeghlesse in Colloquiis Corderii, de
tweede is in generibuS nominum met
repetitie van de deelen der oratien
onder den rector.

Na de middagh onder den conrector continueren süi voor eerst in
preteritis verborum, alsoock mede de
beteekenissen te leeren, ende voor het
tweede componeren sq uyt Duytsch
int Latijn.

1

)
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Voor de verklaring der handboeken, zie hoger, blz. 54—55.

4
De vierde classe heeft haare vroeghlesse in Syntaxi, ende daar na ten
9 uren in Terentio onder den rector.

De vierde classis heeft na den mid
dagh onder den conrector Disticha
Catonis, ende daar na componeren sij,
als nu Duytsch int Latin, als nu Latijn
int Duytsch.

De vqfde classis heeft haare vroeghlesse in Latijnsche veersen te compo
neren, ende voor de tweede lesse
hooren sij Virgilium onder den rector.

De vijfde classis heeft onder den
conrector na den middagh Officia
Ciceronis voor de eerste lesse, ende
voor laatste componeren sij.

6
De seste classis heeft 's morgens
vroegh voor de erste lesse de oeffeninge in repetitie van den Grickschen
Grammatica; ten 9 uren wordt haar
Logica Molinaei voorgelesen.

6
De seste classis heeft onder den
conrector na den middagh voor eerst
Officia Ciceronis ende Horatium bij
beurten, ende daar na componeren sij,
so veersen als in prosa.

Dit alles ordinarie, uytgenomen twe dagen ter weecke, namelick des Woensdaachs ende des Saterdaaghs.
Des Woensdaaghs hebben na de predicatie alle de dassen de exercitie om te
componeren.
Des Saterdaaghs na het opseggen van Phrases uit Terentio genomen, hebben
sij haare oeffeninge in den christelicken Catechismo, ende dit hebben sij voor
den middagh; na den middagh oeffenen sdj sich tegen malcanderen te disputeren.
Actum Bredae anno 1616, 6. Octobris.
GA portefeuille 353,ЬЬ. (Oorspronkelijk.)
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BIJLAGE IX.
Akte van aanstelling der jezuïeten over de
Latijnse school, 6 September 1625.
Mijne heeren Borgemeesters ende Schepenen der stadt Breda, gesien hebbende
sekere acte van Haere DoQrluchtichste Hoocheyt Dona Isabelle Clara Eugenia,
Infante van Spagnien ende gouvernante van dése landen, gedepescheert binnen
dese stadt op den 25n Junij deses jaers 1625, in faveur van de patres der
Societeyt Jesu, aen de voors. heeren Borgemeesters ende Scepenen voorgehouden door den Doorluchtíghen hertoge van Aerschot, hiertoe зресіаіцск van
Haere Hoocheyt gecommitteert, ende oyck hebbende ontfanghen de supplicaüe
van de voors. patres om te moghen, achtervolgende hennen roep ende instellinghe, onderwijsen en jonckheyt deser stadt in de vreese Godts, goede manieren
ende in de Latijnsche sprake, gelijck sij doen in andere steden van dese landen,
tot meerdere eere Godts, merckeüjcken voortganck der jonckheyt ende volle
satisfactie van alle degene daer sij onder arbeyden, gelijck oyck Haere Hoocheyt
in de voorschreven acte is getuygende ende alle de ferelt kennelijck is;
Soo ist dat de voors. heeren Borgemeesters ende Schepenen, daertoe geneghen
wesende, om de groóte diensten, die sij van de voors. patres sijn verwachtende
ende het welvaert, soo in de instructie der jonckheyt als in alle andere exercitien, die sij naer haere instellinghe heylichlijck sijn bedienende, hebbende
hierop gehoort de thien raetsmannen deser stadt, ende allen saecken rijpelijck
ingesien, hebben gegunt ende gunnen mits desen aen de voors. patres de voorschreven instructie der jonckheyt in der stadts publicque schole, welcker gebruyck mitsgaders het gebruyck van de- huysinghe, plaetse ende hoff, daertoe
hoorende, honne Eerw. oyck datelijck sullen moghen genyeten; toevoeghende
deselve bij forme van pension, voor het eerste jaer, ingaende op huyden date
deser, de somme van 600 R.gl., voor het tweede jaer de somme van 800 R.gl.,
ende voor het derde jaer de somme van 1000 R.gl-, ende soo voorts van jaere
tot jaere gelijcke 1000 R.gl-, te betaelen van drij maenden tot drij maenden.
Actum in collegio van mijne heeren Borgemeesters ende Schepenen voors. den
5n July 1625.
Dese acte is aldus geconcipieert ende uytgegeven ten emstighen versuecke
van de voors. patres opten 6n Septemb. 1625.
Acten magistraal, GA 13, Ы. 16ab. (AjschrìftJ
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BIJLAGE Χ.
Brief van Johannes Santenus aan Antonius
Huls, Wesel 4 Juni 1647.
1

Eu prattein ) .
De integro tuo in me affecto, vir reverende ас doctissime, hactenus nunquam
dubitavi, etsi ilium Uteris antehac non prodieris. Alia enim indicia non minus
* his certa saepius dedisti, in quibus non solum abunde acquievi, sed etiam ex
iisdem mihi gratulandi uberrimam materiam more meo cepi.
Hoc in modestissima mea provincia Dei gratia contigit hactenus, ut Uli
potissimum, qui indole, ingenio, industria adeoque & profectu reliquos
suos commilitones antecelluerunt, justa laborum meorum aestimatione et
grati animi significatione labores meos, satis per se amaros, subinde edulcarint. Quod nisi factum fuisset, hasta duduin propter plurimonun male feriatorum
discipulorum proterviam et ingratitudinem abiecta ex his castris, ubi nobis
continuo cum inscitia, neglegentia et improbitate certandum est, profugus excessissem. Tibi igitur et tui similibus debetur, quod iam viginti et novem Íntegros
armos in hac palaestra patria desudaverim. Non dubito quin Deus Optimus
Maximus, qui me ex cathedra ecclesiastica retractum in illam traduxit, sit hac
benignitatis suae aura porro recreaturus.
Sed nunc ad id quod petis. Multa quidem sunt, quae me ad vos allicere possint:
Athenaeum videlicet vestrum, quod sine dubio multis luminibus darum suo
splendore et caloro mea studia vegetiora reddere et ad maiora conandum infiammare posset; affectus reverendi et clarissiim Domini Riveti, quo tantopere a te
praedicato, coram suaviter fruì liceret; δίδαιτρον 2 ) laudatissimiun, cum quo
id, quo hic gaudeo certare non potest, et si quae sint eius generis plura. At
revocant, aut saltern dubium reddunt haec.
Primum, cum ante paucos menses Domino Valckenierio S.S. Theologiae
Doctore et in Gymnasio Harderviceno professore, ut et clarissimo Domino
Deusingio Med. Doet. ас ibidem antea, nunc vero in Academia Gröningana
professore primario, ad gymnasü istius rectoratum, logicaeque professionem
suscipiendam invitarer, idque tum amicis tum praecique Reipublicae nostrae
optimatibus ac Scholarchis innotesceret, hi nihil intentatum reliquerunt,
usquedum animum fluctuantem ad istam vocationem repudiandam inflecterent.
Si hoc factum non fuisset, iam vos, si quidem potius in me, quam in alium
quemvis, animi forte procerum vestrorum indinaturi, facilius voti vestii, quam
Harderviceni sui, compotes fieretis. Nunc vereor, ut ilio casu honeste et bona
cum gratia dimissionem a nostris optimatibus petere ас impetrare possim, non
quia vel stipendio vel alia ratione Reipublicae nostrae obligatus sum, sed solum
quia tam brevi, ante menses videlicet duas, rursus meam operam gymnasio
nostro addixi.
Deinde vereor ne laudatissimum, quod offertur, minerval vectigalibus et
similibus exactionibus ас oneribus publicis, quae ingentia apud vos dicuntur,
et nostra longe superant, valde imminuendum.
Turn vero singulis diebus, exceptis ut nosti feriatis, hie tantum impendo
lectionibus quatuor horas, quinta in Dominum Conrectorem devoluta, qui tum
*) Ευ πράττίιν
2

) Aidarrpùv

= (den lezer) heil.
= leraarswedde.
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logicis et rhetoricis simul inservit, me interim classes reliques visitante, et
disciplinam exercente.
,
Denique certo mihi polliceli possum, quod, postquam forte propter effoetam
aetatem laboribus impar futurus, adeoque rude donandus, liberalitas Dominorum
nostrorum mihi non defutura, non solum propter mea in Rempublicam nostram
merita tam diuturna (absit invidia verbis, nam ex illorum confessione loquor),
sed etiam quia aliis, quorum memoria adhuc recens,'eadem non defuit. Similisne
aura mihi apud vos aspiratura?
Quod si has difíicultates superali possent, amplissimi Domini Curatores et
Magistrates vester me faciliorem inventuri essent.
Adiunxi his Sciagraphiam classium nostrarum et gymnasii, secundum has,
quas vides lituras mutatam. Optimates vestri, ut spero, pro tempore, aequi
boniquc earn consulent, usque dum novis typis expressam, quod brevi, ut puto,
fiet, misero. Reverendum et darissimum Dominum Rivetum ut et consultissimum Dominum Hausmannium, quorum de me iudicium et memoria mihi
iucunda est, officiosissime meo nomine salutabis et me amare perges,
Tuae Reverentiae studiosissimum,
Joannem Santés
Vesaliae pridie Nonarum
Junii С1Э Ю С XLVH
Reverendo et Doctìssimo viro
Domino Antonio Huls
Ecclesiae Gallicae, quae Christo Bredae
colligitui', ministro vigilantissimo,
fratri ас amico suo.
(drie opgedrukte zegels in rode Iah;
met wapen en letters MIS)
GA portefeuille 353, cc. (Oorspronkelyk.)

BIJLAGE XI.
Schoolwetten van 20 Mei 1745.
SCHOLA SΤ I С ARVM
rudis delineatio
Nobiliss. et Ampliss. Curatorum judicio subjidenda
LEGVM

I
Universa scholarum disciplina in sex classes distribuitor, quarum duabus
supremis Rector, mediis Conrector, infimis Praeceptor praesunto.
Π
Rectori non in suas classes tantum sed et in reliquas regimen esto.
Ш
Exercitia scholastica incipiunto hora nona matutina et ad undecimam continuantor, dein secunda pomeridiana usque ad quartam.
IV
Incipiunto quoque a precibus rite concipiendis, in easque desinunto.
V
Qui libelli ediscantur, vel auctores in singulis dassibus explicentur, pro adolescentium captu judicium penes Rectorem esto. .
VI
Ultimo sabbathi mensis Julii quotannis convenient Curatores, eorumque
examini totus discipulorum chorus subjidetur.
П
In hoc examine bene mentis ave qui caeteris praestìterint majora minoraque
praemia pro classium varietate designantor.
Ш
Hic' notanda venient diligentia, industria, probi mores, optimi progressus
quoque hujusce rei certius sit judicium, vitia quae quisque per totum annum
in thematibus admisit, diligenter adnotantor, ut hinc pateat, qui prae caeteris
in studiorum cultu maxime excelluerint.
IX
Nihilominus ante examen thema scholarchale, judicio Curatorum submittendum, componitor.
X
Quoque animi juveniles ad res honestas et virtutis gloriam excitentur, Rectori
personarum rationem minime habere licebit.
XI
In singulis classibus quotannis tria praemia dantor, nisi forte discipulorum
numerus infra quinarium invenietur, qua de re tunc ex arbitrio Curatorum
agetur.
ХП
Contra in infima classe videndum, num major adolescentium frequentia
quar(t)um diligentiae praemium exigat.
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Item, num in suprema classe, si quis infra tertium habita oratione, quam ipse
elaboraverit, ad Académicas lectiones transscribi volet, etiam praemio sit
omandus.
XIV
Exacto examine per quinqué dierum hebdómadas feriantor discipuli.
XV
Feriae minores sub finem mensis Januarii incipiunto, et per tres continuas
septimanas dantor.
XVI
Ubi Christi Natalis, Paschale Festum celebrantur, bidui tantum otia scholastica
sunto, et tempore encaeniarum per continuam septimanam feriantor.
Х П
Singulis Mercurii et Sabbathi diebus pomeridiano tempore discipuli feriantor.
Х Ш
Dies minervalis conferendi tempore constituitor, coque die feriae habentor.
XDC
Invito vel inconsulto rectore reliquarum dassium discipulis venia ne conceditoi'.
XX
Discipulis privates Curatorum domos adire veniam petentibus non licebit.
XXI
Post ferias in tempio Gallico, more quo fieri poterit maxime solemni, praemia
distribuuntor.
ХХП
Hanc solemnitatem per programma rector publice quatuordecim vel octo
ante diebus denunciato.
ХХШ
Diebus Dominicis religionis reformatae discipuli ecclesiam in subsellis
ipsis designatis frequentato.
XXIV
Semper ibidem saltern unus vel alter e praeceptoribus, ne quod turpe fiat,
praesens caveto.
XXV
Si qui aut dissoluti aut obstinaces inveniantur quique legibus scholasticis et
disciplinae sese subtrahant, et auctoritati rectoris, conrectoris et praeceptoris
adeo refragabuntur, ut non sint ferendi, ne scholastica disciplina per tales
omnino comiat, cum ignominia eos demittere consultis ac consentientibus
Curatoribus liberum esto, ut caeteris sint documento.
XXVI
Quando omnia praecaveri non possunt, urgente rerum necessitate, si quid non
contra quidem sed ultra hanc legem decemendum erit, penes Curatores esto.
Notulenboefc GA 60, Ы. 1Ш—1Ш. (Afschnft.)
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BIJLAGE XII.
Schoolwetten van 29 April 1762.
WETTEN DER LATIJNSCHE SCHOOLEN
door Heeren Curatooren genoomen off vernieuwt den 26 April 1762,
en door de heeren van de magistraat geconfirmeert en geapprobeert
den 29 April 1762
1
De gantsche schoolordre zij verdeelt in ses dassen off schooien, welker twee
hoogste aan den rector, twee middelste aan den conrector en twee laagste aan
den praeceptoï werden aanbevoolen.
2
Den rector hebbe het opsight niet alleen over sijne classen, maar ook over de
overige, in sooverre sulke de onderhouding der wetten door heeren curatooren
gesteh en de aangenoomen ordre betreft.
3
De schooloeffeningen sullen 's morgens om negen, en 's middags om twee
uuren beginnen, dog soodra de klok van elff of vier uuren geslagen is, sal men
de discipulen ten eerste laaten gaan.
4
Men sal beginnen en ijndigen met een gebed door heeren curatoren daartoe
op te geven.
5
Den rector sal na het begrip der jongelingen oordeelen, welke boeken off
autheuren in yder classe sullen geleert off geëxpliceert worden, dogh onder
approbatie off verandering der heeren curatooren, off des noods de magistraat.
6
In de maand van Juni (off van Januari, soo sulkx goed gevonden word en
de nood vereyscht) zullen de Curatooren bijeen koomen, en sal de gantsche
schaare der discipulen aan hun onderzoek onderworpen worden.
7
Bij dit onderzoek sullen aan die geen die sigh wel gekweeten off andere overtroffen hebben, grooten en klijndere prijsen na de verschijdentheyd der classen
toegeweesen werden.
8
Hier sullen in aanmerking koomen naarstigheyt, vUjtigheyt, goede zeeden en
de meeste voortgang, en opdat het oordeel daarover des te seekerder sij, sullen
de fauten die een ygelijk in sijn Latijnsche themata door een geheel off half jaar
gehad heeft, sorgvuldig werden aangeteekent, ten ynde daar uyt koome te
blijken wien boven anderen in het behartigen der studiën hebben uytgemunt.
9
Niettemin sal er voor het examen een proeffthema ter onderwerping aan het
oordeel van Curatoren gemaakt worden.
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10
In yder classe sullen alle heelen off half jaaren drie prijsen gegeven worden,
ten waare het getal en de studie der discipulen meer off minder prijsen mögt
schgnen te vereijsschen, na het oordeel der Heeren Curatooren.
11
Na het houden van het soomer-examen, sullen de discipulen ses wecken
vacantie hebben.
12
De klijne of winter-vacantie sal in het ijnde van Januari sijn aanvang neemen,
en drie weeken duuren.
13
Wanneei' de geboortedag van Christus en het Paeschfeest geviert worden,
sal er niet meer als een stilstand van twee daagen sijn, dog in de daagen van
kermis off de markt sullen de discipulen een geheele week vacantie hebben.
14
Des Woensdaegs en Saturdaegs sal er 's namiddags geen school gehouden
worden.
15
De dag om het schoolgeld te brengen sal sijn na yder vierendeel jaars, en dan
sal er een geheel dag vacantie sijn.

ie
De discipulen sullen niet vermoogen aan de huysen der Heeren Curatooren
gaan, om veniam te vraagen; niettemin sullen gem. Heeren Curatooren na
hun welgevallen veniam geeven en vergunnen, ook deese magt nu en dan aan
den rector verleenen.
17
Voor het begin der groóte off somervacantie sullen er prijsen in de Franse
kerk soo plegtig moogelijk uytgedeelt werden.
18
Deese plegtigheyt sal den Rector door een programma veertien off ten minste
agt daagen te vooren publicq bekent maaken.
19
Alle sondaagen sullen de discipulen van de gereformeerde Religie, die bij den
rector inwoonen, ter kerk gaan en wel in de banken die voor hen geschikt sijn.
20
Indien eenige discipulen losbandig en hardnekkig bevonden werden, en die
sig van de schoolwetten en tugtoeffening onttrekken en soodanig weederstreevig
sijn tegens het gesag van den rector, conrector off praeceptor, dat deselve
ondragelijk sijn, soo sal vrij staan (met voorkennisse en toestemming van Heeren
Curatooren) soodanige discipulen te laaten gaan, ten ijnde de schooltugt door
dusdaanige niet koome te vervallen, en sij anderen ten excempel strekken.
21
En nadien alles te vooren niet kan verhoed werden, soo sal het aan Heeren
van de magistraat en Curatooren vrijstaan, wanneer de noodsaakelijkheijt off
nuttigheijt sulkx vordert, deese wetten te verklaaren, te vermeerderen, ja ook te
veranderen.
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INDEX LIBRORUM
juxta legem quintam Scholae Bredanae
jyna Curatorum et Magistratus
examini
a
Rectore submissus
et 3° Kd. Maj. СІЭ ID CC L ΧΠ
approbatus
1

In infima classe )
Declinatìones, conjugationes, colloquia etc. ex grammatica Schonckli,
Catonis Disticha,
Faciliora quaedam ex C. Nepote.
In secunda
Grammatica Schonckli,
Nepos,
Phaedrus vel Eutropius,
Facillima quaedam ex Ciceronis epistolis.
In tertla
Ciceronis Epistolae selectae,
Nepos vel
Ovidii Tristia,
Rudimenta linguae Graecae,
Prosodia et grammatica Schonckii.
In quarta
Julius Caesar,
Terentius,
Metamorphoses vel potius Tristia Ovidii,
Grammatica Graeca et syntaxis,
Novum Testamentum Graecum,
Prosodia et grammatica Schonckii,
Rhetorics Vossii.
In quinta
Curtius, Justinus, Sallustius,
Virgilius,
Test(amentum) Graecum, cum faciliore quodam ex Graecis scrìptoribus,
Praeterea grammatica et syntaxis Graeca,
Rhetorica et Geographie.
In sexta
Ciceronis Oratkmes,
Curtius,
Horatius, Virgiliufl,
vel pro re nata Suetonius,
Testamentum Graecum, cum quodam profano,
Synopsis historiae universalis.
Notvlenboek, GA 72, Ы. 25а—39Ъ. (Afschrift.)
1
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Voor de verklaring der handboeken, zie hoger, Hz. 116—7, 158—60.

BIJLAGE ХШ.
Schoolwetten van 15 Mei 1775.
Eenige aenmerkingen om bij de wetten van 't Bredasche gymnasium
te moogen gevoegd worden.
Terwijl ingevolge de 21e wet, die deese schoolwetten als ten overvloede ten
besluit is toegevoegd, de Edele Wel Achtb: Opsienders der schooien wel degelijk
aen sich behouden de vrijheid om deese wetten, wanneer 't hun mocht goed
dunken te verklaeren en te vermeerderen, ja ook, na vereisch van zaeken, soo
't nodig is, te veranderen,
Zoo hebben desweegens hun Ed. Wel Achtb. in de laatste bijeenkomst, op den.
5n April 1775 gehouden, geoordeelt, dat niet wijnig 't belang der schooljeugd
vorderde, soo er ten opzichte van de 8e wet eenige verandering wierd gemaekt.
De SU. Wel Achtb. Heeren Scholarchen hebben aen 't goeddunken van den
rector overgelaeten, om jaerlijks op zeekeren bepaalden dag omtrent om de ses
weeken aen de leerlingen van elke classis een bijsonder thema voor te schrijven,
om in teegenwoordighed van den rector te maeken; wel versteende, dat er in
't geheel ses themaas op elke classis in 't bijsonder geduurende 't geheel schooljaer souden afgemaekt worden, welker fouten na recht en billijkheid opgeteld
van den rector, op een lijst sullen gebragt worden, welke Iqst daerna, op den
dag van 't examen, ter beoordeelinge der Heeren Curatooren sal moeten ver
toond worden, om daeruit te beoordeelen na welken rang de prijsen, aen die se
verdiend, moogen omgedeeld worden.
Voor 't overige heeft men goed gedacht, dat in de 11e, 12e en 13e wet, die
van de vacantieteid spreeken, dit navolgende moest veranderen en erbij voegen.
Te weeten in plaets van de ses, die tot hier toe de somervacantìe uitmaekten,
heeft men eenpaerig geoordeelt, dat de vacantie welke na 't eindigen der openbare promotie gewoon is verleend te worden, in 't toekomende den teid van
seven weeken, souden verlengd te worden.
Maer opdat de openbaere schooierde daerdoor niet eenig nadeel megt leiden,
souden van de vacantie in 't wintersaisoen bepaeld, sooveel dagen afgetrocken
worden, als er bij de zomersche sullen sijn ingevoegd.
Belangende de vacantie van Paesschen, waer omtrent in de 13e wet voorzien
was, daer omtrent hebben Kun Ed. Wel Achtb. beslooten, dat in plaets van
twee daegen, vervolgens eene uitspanning van acht daegen aen 't school
soude ingewilligt worden.
Wat nu eindelijk betreft de buitengewoone vacantiedagen, die nu en dan
aen de leerlingen wel eens mogen toegestaen worden, daer omtrent willen de
beeren de bescheidenheid van den rector niet te kort doen. Maer de macht
van deselve onder de hand toe te staen sal ten vollen blijven bij den beeren
Opsienders der schooien, die echter niet willen hebben, dat leerlingen tegen sin
van den rector om speeldag te vraegen, geduurig en onbesonnen aen hunne
huysen komen en hen moeyte veroorsaeken.
Notulenboefc, GA 78, Ы. 81 b — 83 b. (Afschrift.)
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BIJLAGE XIV.
Request van Anthoon Johan Ooninckx aan
de magistraten der stad Breda, 16 Juni 1803.
Edele Hoog Achtbaare Heeren Drossaard, Burgemeesteren, Praesident en
Schepenen over de stad Breda.
Verthoonc met verschvildigden eerbied en diepe ootmoedighqd, Anthoon Johan
Ooninckx, geboren burger, inwoonder deezer stad Breda, in Universitate
Lovaniensi liberalium artium doctor etc., hoe hq, na eenigen tqd ab priester
publiecq geiunctionneerd te hebben ten dienste der Roomsch Katholijke
gemeente, zich alsnu in het laatste restant zijner priesterlijke functien op
eene wilkeurige, en zijns oordeels teenemaal onrechtvaardige wqze van den
kant der zogenaamde pastors over de BJC. gemeente der stad Breda gestremd
ziec
Verders hoe hij van eene zwakke lighaamsgesteltenis zijnde, waartoe de
wederwaardigheden, die hem sedert een reeks van jaaren hebben bejegend,
niet weinig hebben toegebragt, gelvjk de wreede vervolging van eenige
persoenen, tot dit oogenblik voortdurende, alsnog is doende; zich echter
daaromtrent gepaste kragten en vermogens aankent, om ten aanzien van het
publiecq nut zijner medeburgeren en vooral van de bevordering der wetenschaplievende jeugd, niet geheel en al werkloos te moeten zijn: reede van
recourc tot Haar Edele HoogAchtbaaren.
Dan het is der exhibent bewust, dat gelijk beschaafdhijd en wetenschap
den luister en het geluk eener gemeente uitmaken, zo ook het onderwijs,
tenzij het geauthoriseerd is, en den invloed van die persoenen, in wier handen
het openbaar bestuur rust, geniet, gebrekkig en ten aanzien van zijn voornaamste oogmerk ongenoegzaam is: weshalve hij, exhibent voornoemd, zich
tot Haar Edele Hoogachtbaaren wendt, en daar het zijn voomeemen is, zich
als onderwijzer in verscheide taaien (Latijn, Grieksch, Fransch, Hollandsch etc.
per principia) en wetenschappen (de mathesis in haar onderscheide takken,
cijfferkonst en algèbre, landmeetkunde, speculatie en practijk, met stereometrie,
de sterrekunde en aardbeschrijving of géographie etc.), alles in gevolge de
acten zijner qualificatie, aan het publiecq aan te dienen, Haar Edele Hoog
Achtbaaren oodmoedelijk verzoekt deeze zijne pogingen, tot het nut van zijn
liei vaderland en medeburgeren, niet alleen niet van de hand te wijzen, maar
door de daartoe nodige permissie en authorisatie te begunstigen.
Wqders neemt verthoonder de respectueuse vrijhijd, om aan Haar Edele
HoogAchtbaaren onder 't oog te brengen, dat daar hij van den cenen kant
betreklijk zijne financieele middelen ziéh in een vemaaude toestand bevind
en genoegzaam in volstrekt onvermogen, om zich een etablissement tot dit zijn
oogmerk dienstbaar aan te schaffen, en van den anderen kant zulk een, de
Latijnsche school genaamd, door de voor onze stad ongelukkige overplaatsing
van de studie der humaniteiten na Oosterhoud, als 't ware is vaceerende, een
etablissement zo kragtens zijne stichting als plaatselijk geleg bijzonderlijk wel
tot het onderwijs der leerzuchüge jeugd geschikt, is het mogelijk van gezegde
etablissement of Latijnsche school, ten voordeele en bevorderinge van des
exhibents voorgedraagen ontwerp, gracieuselijk te disponeeren. Gedoogt Edele
Hoog Achtbaare Heeren, dat verthoonder deeze zijne smeekingen aan UEdele
HoogAchtbaaren doe toekomen! Doordrongen met ontzag voor UEdele HoogAchtbaare Vergadering, wier bevelen uitspraaken der gerechtigheid zijnde,
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uitvloeiels eener eeuwige en onveranderlijke wet, niet slechts de geheiligde
plicht ter naaugezette nakominge, maar zelfs het welzijn en geluk der Burgeren
in het algemeen, en van elk in 't bijzonder uitmaaken, durft hij echter zich
laaten voorstaan, dat UEdele HoogAchtbaaren op de zijn persoon werklijk
betreffende omstandigheden wel zult gewaardigen aandacht te vestigen. Te
meer verstout hü zich zulks te doen, omdat hjj door zijne deemiswaardige
lotgevallen reeds al te ongelukkig en zich nu niet slechts belaagd ziende van
eenige heimelijke vijanden, die sinds lang zijn verderf hadden beraamd, maar
als 't ware zonder ressource van zijnen kant, ten proie van ruiken, die zich
als zijne openbaare vijanden durven gedraagen, en hunnen onrechtvaardige^
haat en verdukking, hunne boosaardige logentaal en lasteringen (altijd ten
koste der gedrukte en middellooze onschuld, van zommige laage zielen aangenoomen en gedebiteerd; bijzonderlijk daar derzelver autheurs godsdienst
verzaakende genoeg zijn, om er eenig kerklijk gezag of valschen schijn van
godsdienst aan bij te zetten) niet als aan zijn graf, zo het schijnt, willen
laaten ijndigen, geen steun als op UEdele HoogAchtbaaren gezag, geen aanspraak als op UEdele HoogAchtbaare rechtmatighijd heeft.
En dewijl, Edele HoogAchtbaare Heeren, hij exhibent, gezamentlijk met
zijne vaderlandlievende medeburgeren, het zich een geliefkoosde plicht maakt
van In UEdele HoogAchtbaare persoenen aan te merken en te eerbiedigen
waare Vaders van het Vaderland, handhavers der burgerlijke voorrechten,
voorstanders van het algemeen nut der ingezetenen, beschermers en aankweekers der geleerdhijd en wetenschappen, die in der waarhijd ook niets
zoo zeer ter harte neemen, als deeze hooge taak tot luister en onsterflijkheid
van Hoogstderzelver naamen, tot eer deezer stad en van derzelver ingezetenen
met onvermoeiden iver en werkzaamhijd te vervullen, zo dunkt hem exhibent
het vertrouwen te mogen opvatten, dat UEdele Hoog Achtbaaren zijn verzoek,
in deszelfs onderscheide punten, wel zult willen inwilligen en voor zoveel
het mogelijk is secondeeren. Het welk doende etc.
Edele Hoog Achtbaare Heeren Drossaard, Burgemeesteren, Praesident en
Schepenen over de stad Breda,
UEdele HoogAchtbaaren dienaar,
Anthoon Johan Ooninckx
Presbr. L.AD. etc.
GA 312, in cato 16 Juni 1603. (ОотзртопкеЩк.)
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BIJLAGE XV.
Chronologisch overzicht van de rectoren en
leraren der Latijnse school.
Eersto periode (vóór 1590).
Jan van der Donck
Adriaen
Jan van Ludiek
Ywaen van Diest
Geryt Vorselman
Jan Geryssone van Weert
Johan Cuylits van Arendonck
Jacob Pietersen Zovitius
Symon
Jan van Druenen
Jan Fabriciui
Hercules Fallet
Willem de Lutosa
Jan Romerius
Frans Camocius
Aelbrecht van der Duit
Henrick van Bree
Jan Glincius
Jan van Mechelen
Bemaert Haeck
Jacob Beauformé
Lambrecht de La Rallp
Lenaert Valerius
Peter Amoldi
Jan van den Bruel

rector
15de eeuw
1492—1506/7
1506/7—1511
1512-1527(7)
1527—1528
1529-1530
1531—1534
1535/6-1543
1543—1545
c.1546—1550

ondermeester
4

vóór 1550
1550-1551
C.1550
1551—1552
1552—1556
1556—1572
1572—1579
1579—1581
1581
1581—1585
158S-1584 !)
1584—1590 !)
1585
1585
1585—1591

Tweede periode (1591—1687).
Gereformeerde Latijnse school (tot 1625).·
Sebastiaen Willemsen van Nivelle
Nicolaes Camerling
Jan Cocquel Mercier
Jacques van Trier
Ambrosius de Bruijn (Bruno)
Jan van den Heijden
Henrick Boxhom
Laurentius Pauli
Arnoldus Pagius
Kenricus Bramius
Jan Robijn
1
2

)
)

Franse meester.
Schrijímeester.

rector
1591—1590

ondermeester
1597—159β(?)

1598—1599

1593 *)

1599—1601
1601—1602
1602—1607

•

1602—1604
1604—1605
1605
1607 *)

Abraham de Reck (Reckius)
Jan Pickaerts
Christiaen Losekaet
Natalis Carolus Nivelius
Seb. wmemsen van Nivelle (2de maal)
Anthonii Saijon
Assuerun Reckius

1607—1617
1616-1617
1617
1617(?)
1617—1625
1618—1619/20
1620—1625

2. Jezuietencollege (1625—1637).
Superiores:
Rectores:

Petrin Laurens.
Ludovicus Rohillart
Gerardus van Vlierden
Philippus Ь'austinus
Petrus van den Berghe

Frans Boshuysen
Reynerus Koutmans
Jacob van Konsem
Johan Kegelaers
Petrus Spruyt
Jacobus de Sueca

1625—1629
162S—1631
1631
1631—1633
1633—1637

prefeci
1625—1629
1627—1628

Oliverius Gallant
Henricus Achtenryck
1629—9, 1632—4
Petrus Carthy
Nicolaus Villers
Isaac van der Mye
1629^-1631
Gabriel de Witte
Carolus van Lille
Florentius Grevenbroeck
Cornelius van den Plas
Johannes Mesdagh
Raphael Remundi
Claudius Monet
1631—1632
Johannes van der Hoeven
Antonius van Heze
Ambrosius van Rheen
Johannes Robyn
Georgius Piel
Melchior Hulshout
Matthaeus Fourmenoys
Andreas Janssens
1634—1635
Johannes Huysmans
PauliLi van Wouw
Frans de La Deuze
1636—1637
Egidius Janssenius
Lucas de Capua
Matthaeus de Vos
Nicolaus Letten
») F. = Figurae, Gr.
Rhetorica.
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leraar s)
1625—6 (S.)
1625—7 (Gr.)
1625—6 (F.), 162e—7 (S.)
1626—7 (F.), 1627 (Gr.)
1626—7 (S.), 1627—8 (P.)
162C—0 (Grieks)
1627-3 (Gr. S.), 1629 (F.)
1627—S (F.)
1628—9 (Rh., P.)
1628 (F.), 1629 (Gr. S.)
1629—31 (Rh. P.)
1629—30 (S. Gr.), 1630—1 (F.)
1629 (F.)
1630—1 (F.)
1630-1 (S.) '
1631—3 (Grieks), 1633—4 (Rh. P.)
1631—2 (Rh. P.)
1631—2 (Gr.), 1634—5 (Rh. P.)
1631—3 (F.)
1632—3 (Rh. P.)
1633—4 (Rh. P.)
1633—4 (Grieks)
1633—4 (F.), 1634—5 (Gr. S.)
1634—5 (Grieks)
1634—5 (F.), 1636 (Gr. S.)
1636—7 (Gr. S.)
163&-7 (F.)
1636 (F.)

Grammatica, S. = Syntaxis, Ρ = Poësis, Rh. =

3. Gereformeerde Laiynse stedelijke school (na 1637)
A. Bubbenius
Coenrad Leydsterre
E. Swartius
J. Ph. Fontiua
Bemaidus Dukerus
A. Goudsmit
А. НиЫил
S. Paludanus
F. M. van Maeswück
Chr. Hausman
N. Dispontijn

rector
1639—1646
1646—1648
1648—1680
1663—1668
(waarnemend)
1680—1687

conrector
1638
1646—1656
1656—1682

praeceptor
4

1638—1649 )
164&-1656
1648—1670

1683—1686
1686—1687

1680—1683
1683—1690

Derde periode (1687--1794)
J. Artopeus
J. H. Montanus
К van Zurck
J. J. Kiesman
J. H. Montanus
С Schröder
J. Levermgsveld
J. Rosyn
V. Amtshoff
P. Montanus
H. Hoogeveen
N. J. Jantzon
C. Haasverberg
L. Wamecke
L. Hammius
A С Schonck
G. F. Cramer
P. Feüilletau de Bruijn
E. J. B. Schonck
H. J. Roosen
I. Boekelman '
J. Reitz
G. Middelhoven
W. Kist
С. Camphuysen
J. Camphuysen
G. W. Boot
С. Enklaar
F. E. Turr

*)

rector
1687—1689
1689—1691

conrector
1687—1694
1694—1722

1694—1744

1745—1761

1723—1744
1745—1764

1761—1774
v

. 1774—1780

1780—1799

praeceptor

1764—1779

1690—1694
1694—1698
1699—1703
1703—1721
1722—1723

1745—1747
1747—1748
1748—1761
1761—1767
1767—1769
1769—1775

1779
1785
1779—1784

1775—1779
1779—1785

1785—1810

1785
1785—1788
1789—1793
1794—1795

Schrqfmeester
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Vierde periode (1795—1865)
С. Camphuysen
J. Camphuysen
F. E. TUIT

A. Là. Kaldenbach
F. В. Hollingerus Pijpers
A. Greve
W. F. Sehe«
G. Leignes Bakhoven
G. С. Brillenburg
J. J. Fortier
Th. Verwanen
H. J. Aemouts
I. Oosterbaan
P. J. Heijnen
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rector
1780—1799
1804—1806
1806—1830

1830—1856
1856—1866

conrector
1785—1810
1811—1819
1820—1822
1822—1825
1825—1826
1826—1829
1829—1831
1832—1864
1865

BIJLAGE XVI.
Curatoren van de Latijnse school, van 1653
tot 1793 *).
1653 Dr. Michiel Ryers
Jacob Stas
Mr. Jan van Vliet
1654, 1655 dezelfden
1656 Jan Jacob Hausman
Mr. Willem van Beeck
J. van Vliet
1657 J. J. Hausman
M. Ryers
J. van Vliet
Da. Johannes Schulerus
1658 J. J. Hausman
M. Ryers
Eduard van Nieuwenhoven
Ds. Schulerus
1659, 1660 dezelfden
1661 J. J. Hausman
M. Ryers
Mr. Willem Snellen
Ds. Schulerus
1662 W. SneUen
J. J. Hausman
Jhr. Johan van der Strepen
1663 W. SneUen
Jhr. Van der Strepen
Samuel Zuerius
1664,1665 dezelfden
1666 W. SneUen
S. Zuerius
Ananias Trigland
1667 dezelfden
1668 W. SneUen
Jhr. Van der Strepen
A. Trigland
1669,1670 dezelfden

1671 Mr. Jacob van Bergen
S. Zuerius
Mr. François de Bons
1672 F. de Bons
Mr. Jacob Knaep
1673 Jhr. Van der Strepen
J. Knaep
1674 dezelfden
1675 Jhr. Van der Strepen
Mi'. Engelbrecht Graswinckel
Ds. Franciscus Plante
1676 Stadhouder C. Damius
E. Graswinckel
Jhr. Van der Strepen
Ds. Plante
1677 С. Damius
Adriaan van Bemagie
Dr. Christoffel van Campen
Ds. Plante
1678 С. Damius
Paulus SneUen
С. van Campen
Ds. Plante
1679 dezelfden
1680 С. Damius
P. SneUen
Mr. Jacob van Buerstede
Ds. Plante
1681 dezelfden
1682 С. Damius
P. SneUen
J. van Buerstede
C. van Campen
Ds. Plante

1

) Deze lijst van curatoren werd opgemaakt met behulp der gegevens van
de officiaalboeken GA 115 en 116 en van de lijsten der magistraten, griffiers en
predikanten bq VAN GOOB (tot 1742). De verkiezing van de curatoren geschiedde
enige dagen na het verzetten der wet (sedert 1637, op 10 October); zy bleven
aan van October tot October van het volgende jaar.
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1683 С. Damius
P. Snellen
J. van Buerstede
Mr. Frederik Hendrik Issac
Ds. Plante

1702 J. van Buerstede
J. F. de Raedt van Kerckum
F. H. Issac
J. van Goor
Ds. Artopaeus

1684 dezelfden

1703 dezelfden met griffier Mr. Hugo
Samuel Bemagie

1585 С. Damius
J. van Buerstede
P. Snellen
C. van Campen
F. H. Issac
Ds. Plante
1686 dezelfden

1704 J. H. Issac
J. F. de Raedt van Kerckum
J. van Goor
Dr. Philip Willem Croyzé
H. S. Bemagie
Ds. Artopaeus

1687 Van Campen wordt vervangen
Christoffel Hanecop

1705 Ds. Aropaeus wordt vervangen
door Ds. Johannes Noortberg

1688 Hanecop wordt vervangen door
Dr. Louis Ie Clercq

1706 dezelfden

1689 Stadhouder Mr. Jan van Goor
P. Snellen
J. van Buerstede
F. H. Issat
' Ds. Plante
1690 Ds. Jacobus Artopaeus volgt Ds.
Plante op.
1691 tot 1695 dezelfden
1696 J. van Goor
Mr. François de Bons
J. van Buerstede
P. Snellen
Ds. Artopaeus
1697 dezelfden
1698 J. van Goor
F. de Bons
Jan François de Raedt van
Kerckum
P. Snellen
Ds. Artopaeus
1699 dezelfden
1700 J. van Goor
P. Snellen
J. van Buerstede
F. H. Issac
Ds. Artopaeus
1701 P. Snellen
J. van Buerstede
F. H. Issac
J. van Goor
Ds. Artopaeus
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1707 J. van Goor
F. H. Issac
Ph. W. Croyzé
H. S. Bemagie
Ds. Noortbert·;
170G tot 1711 dezelfden
1712 griffier Johan Gerard Michgonus
vervangt zijn voorganger Bemagie
1713 Mr. Carel van der Heyden de
Gouda
Ph. W. Croyzé
J. G. Michgorius
Ds. Noortberg
171'. toi 1717 dezeUden
1718 J. G. van Goor
C. van der Heyden de Gouda
Ph. W. Croyzé
J. G. Michgorius
Ds. Noortberg
1710 dezeUden
1720 С van der Heyden de Gouda
J. G. van Goor
Ph. W. Croyzé
J. G. Michgorius
1721 dezelfden
1722 С van der Heyden de Gouda
Ph. W. Croyzé
J. G. Michgorius
Mi'. Andreas de Bons
172C С van der Heyden de Gouda
Thomas Ernst van Goor
J. G. Michgorius
A. de Bons

1724 С. van der Heyden de Gouda
J. G. Michgorius
A. de Bons
Th. E. van Goor
Ds. Johannes Kaskee
1725 dezelfden
1726 J. G. Michgorius
Dr. Jan George van Son
Mr. Antonie van Buerstede
Th. E. van Goor
Dd. Kaskee
1727 dezelfden
172€ J. G. Michgorius
J. G. van Son
Th. E. van Goor
Mi·. Willem Havius
DJ. K¿skee
1720 dezelfden
1730 J. G. Michgorius
Α. var. Buerstede
Th. E. van Goor
W. Havius
1731 dezelfden
1732 J. G. Michgorius
A van Buerstede
Th. E. van Goor
W. Havius
Ds. Gabriel van den Velde
173S J. G. Michgorius
A van Buerstede
Th. E. van Goor
W. Havius
D;. Paulus Snellen
1734 dezelfden
1735 J. G. Michgorius
A. van Buerstede
J. G. van Son
Ds. van den Velde
1736 J. G. Michgorius
J. G. van Son
Mr. Sebastiaan Johan van Meyers
Ds. Van den Velde

1711 A. de Bons
P. Snellen
J. G. van Son
Th. E. van Goor
S. J. van Meyers
Ds. Hoeufft
1742 dezelfden, zonder P. Snellen
1743 J. G. van Son
Th. E. van Goor
Mr. Willem Hendrik Verbrugge
S. J. van Meyers
Ds. Hoeufft
1744 dezelfden
1745 A. de Bons
Th. E. van Goor
W. H. Verbrugge
S. J. van Meyers
Ds. Hoeufft
1746, 1747 dezelfden
1748 Bernard de Bringues
Th. E. van Goor
W. H. Verbrugge
H. R. Trip
Ds. Hoeufft
1749 tot 1751 dezelfden
1752 B. de Bringues
Th. E. van Goor
W. H. Verbrugge
Carel Laurens Reigersman
Mr. Samuel van Huls
Ds. Hoeufft
1753 dezelfden
1754 S. van Huls
Th. E. van Goor
W. H. Verbrugge
- C. L. Reigersman
Ds. Hoeufft
1755, 1756 dezelfden

1757 S. van Huls
Mr. Carel Hendrik van Naerssen
1737 dezelfden
W. H. Verbrugge
1738 P. Snellen vervangt J. G. MichC. L. Reigersman
gorius
Ds. Hoeufft
1739 dezelfden met Th. E. van Goor
1758 dezelfden, met Mr. Matheus
1740 dezelfden; Ds. Van den Velde
Comelis Versluys
wordt 23 Januari 1741 vervangen
1759 tot 1766 dezelfden
door Dr. Ds. Samuel Hoeufft

1767 W. H. Verbrugge
M. С. егеіиуч
С. H. van Naerssen
С. L. Reigersman
Ds. Hoeufft

1785 Mr. Rombout Melchior Damisse
M. С. Versluys
J. G. Tarée
С. L. Reigersman
Ds. Hoeufft
1786,1787 dezelfden
176C tot 1775 dezelfden
1788 Dr. Pieter Snellen vervangt M.
C. Versluys
1776 Benjamin van der Borch
C. H. van Naerssen
1789 Ds. Hoeufft wordt vervangen
M. C. Versluys
door Ds. Johannes Wenceslaus
C. L. Reigersman
van Otting
Ds. Hoeufft
1790 J. G. Tarée
P. Snellen
1777 dezelfden
Rudolf Anthonie de Salis
Ds. Van Otting
1778 C. H. van Naerssen wordt ver
vangen door Mr. Johan Gerard 1791 R. A. de Salis wordt vervangen
door Mr. Andries Reigersman
Tarée
1792 Ds. P. van Kempen vervangt
1779 tot 1784 dezelfden
Ds. Van Otting.
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BULAGE XVII.
Bibliotheca Scholae Bredanae.
Systematische Catalogus *).
I. Algemene wetenschappen.
HOFMANNUS, Joh. Jac., Lexicon universale historiam sacram et profanam...
chronologiam...
geographiam...
genealogiam ... mythologiam explanans.
Editto absolutissima..., Lugduni Bat., Jac. Hackius ел., 1698, 4 din. foL (113).
KONING, Martinus, Lexicon hierdglyplócum sacro-profanum of Woordenboek
van gewijde en ongewijde voor- en zinnebeelden..., Dordrecht/Amsterdam,
J. van Braam en G. Onder de Linden, 1722—7, 6 din. m 3 bdn, fol. (134).

Luïscros, A. G, Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek..., 's-Gravenhage, P. Husson ел.. Delft, Reinier Boitet, 1724—37,
8 din., fol. (140).
FABER, Basilius Thesaurus eruditioms scholasticae omnium usui et disciplinis
omnibus accomodatus post... Buchneri, CeTlarü, Graevii operas et adnotationes
et multiplicas And. Stubelii et Io. Mat. Gesneri curas interim recensitus...,
Francofurti, J. F. Gleditsch, 1749, 2 din, foL (141).
Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 2de dr., Haarlem, J. Bosch, 1755—82, 20 din. in 29 bdn.,
8° (148) =).
П. Wijsbegeerte en Wisfcunde.
CHAUVINUS, Stephanus, Lexicon pbilosophicum, ita tum recognitum et castigatum; tum varie varus in Zocis illustratum... ut denuo quasi novum opus ire
lucem prodeat..., Leovardiae, Franc. Halma, 1713, foL (139).
NIEUWEITUT, Bernard, Het regt gebruik der uœrelt beschouuringen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, Amsterdam, Wed. J. Wolters
en J. Pauli, 1715, kl. 4 o (132).

NiEUwnmJT, Bernard, Gronden van zekerheid, of de regte betoogwyse der
wiskundigen, so in het denkbeeldige, als m het zakelyke ter wederlegging van
Spinosaas denkbeeldig samenstel... aangetoont, 2de dr., Amsterdam, J. Pauli,
1728, 4° (131).
AELIANUS, De natura animalium libri XVII (Graece), cum animadversionibus
С. Gesneri et D. W. Trillen cur. Abr. Gronovio ^.., Londini, G. Bowyer, 1744,
2 din., 4° (78).
ARCHIMEDES, Opera quae extant (Graece), novis demonstrafionibus commentariisgue illustrata per Dav. Rinaltum a Florontia..., Parisiis, Cl. Morellus, 1615,
fol. (124).
LONGINUS, Dion., De sublimitate commentarius ceteraque (Graece) ... Jacobus
Tollus... emendami..., Trajecti ad Rhemum, Franc. Halman 1694, 2 din. in
1 bd., 4° (100).
Ό Het bibliotheeknummer staat tussen ( ) na de titel.
-) Ontbi·.: dL 7, st. 2.
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Ш.

Theologie en

Kerkgeschiedenis.

Biblia sacra (Latine) . . . scHoltis illurtr. ab Im. Tremellio & Franc. Junio...,
Genevae, Mathh. Berjon, 1617, fol. (2).
[Bijbel] Vetus testamentum ex versione Septuaginta interpretum
secundum
exemplar Vaticanum Romae... edidit Lamb. Bos, Franequerae, Franc. Halma,
1709, 4° (1).
SmcEHUs, Joh. Caspar, Thesaurus ecclesiasticus e Patribus Graects ordine
alphabettco exhibens quaecunque phrases, ritus, dogmata, haereses et hujiumodi
alia spectant...,
Amstelaedami, J. H. Wetstenius, 1682, 2 db., fol. (116).
CAROLUS A S. PAULO, Geographta sacra.....Accesserunt ftotae... Lucae Holstenii..., Amstelaedami, Franc. Halma, 1704, fol. (3).
BocHARTTOS, Samuel, Geographia sacra, seu Phaleg et Canaan, cui accedunt
variae dissertationes philologicae, geographicae, theologicae..., ed. 4a, cur. Petr.
de Villemandv, Lugduni Bat., Com. Boutesteyn, Trajecü ad Rhenum, G. van de
Water, 1707, fol. (5).
BCCHABTTOS, Samuel, Hierozoicon sive bipartitum opus de animalibus S. Scripturae...,
ed. ita, Lugduni Bat., Com. Boutesteyn, Trajecti ad Rhenum, G. van
de Water, 1712, 2 din. in 1 bd., fol. (6).
SmsoNius, Edwardus, Chronicon historiam catholicam complectens, ab exordio
m u n d i . . . , ree. Petr. Wesseling, Lugduni Bat., J. van der Linden, 1729, fol. (122).
ROTOS, JO. Franc. Bern. M. DE. Monumenta ecclesiae Aquilejensis commentario historico-chronologico-critico illustrata..., Argentinae, z.n., 1740, fol. (4).
Г ". Rechtsicetenschap.
BARTOLOS DE SASSOFERRATO, Opera omnia cum apostillis antea positis. Aeditis
etiam apostillis Andreae Barba... Andreae de Pomate de Bosigana..., Lugduni,
Joe. Sachon, 1515—6, 5 db., fol. (110).
SALYCETDS, Barth., Commentarla in Codicem oc Digestum...,
Trechsel, 1541, 5 din., fol. (111).

Lugduni, Caspar

BALDUS, Opera omnia, Lugduni Gaspar Trechsel, 1546—9, 4 din., foL (133).
Сли, Comelis, Groot placaet-boecfe, vervattende
de placaten, ordonnantien
ende edicten van de... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden:
ende...
Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders... van Zeelandt..., 's-Gravenhage, Wed. en erfgen. van Hillebrandt Jaôobsz. van Wouw e.a., 1658—1770,
7 din. + reg. in 8 bdn., fol. (120) *).
BYNKERSHOEK, Cornelius VAN, Observationum juris Romani libri Ш . . . , Lug
duni Bat. J. van der Linden, J. van Kerckhem, 1710-33, 2 db., 4° (104).
BYNKERSHOEK, Cornelius VAN, Opuscula varii argumenti..., Lugduni Bat, J.
van der Linden jr., 1719, 4 ° (105).
BYNKERSHOEK, Cornelius VAN, Curae secundas de jure Decidendi et exponendl
¡iberos apud veteres Romanos..., Lugduni Bat., J. van der Linden jr., 1723, 4°
(106).
!)
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Ontbr.: dl 5.

ZuHCK, Eduard АИ, Codex Betavus, waer in het algemeen íceríc-publyíc en
burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortélyk is
begrepen..., 2de d r . , . . . verv. tot 1724..., Delft, Adriaen Beman, 1727, gL 4°
(129).
BYNXERSHOBC, Cornelius VAN, Opera minora, olim separattm, nunc conjunctim
edita..., Lugduni Bat, J. van der Linden, 1730, 4° (107).
BYNKERSHOEK, Cornelius VAN, Quoestionum juris publict libri duo, quorum
primus est de rebus bellicts, secundus de rebus varii argumenti, Lugduni Bat,
J. van Kerckhem, 1737, 4° (108).
BYNKEDSHCEK, Cornelius VAN, Quaestionum juris privati libri quatuor..., Lugduni Bat, J. van Kerckhem, 1744, 4° (109).
MBEBMAN, Gerardus, IVovus thesaurus juris civilis et canonici... Hagae Comitum, Petrus de Hondt, 1751—3, 7 d b , foL (112).
V.

Taal- en Letterkunde.

Algemeen.
MoRHcrros, Daniel Georgius, Polyhistor literarias, philosophicus et practicus,
cum accessionibus... Joannis Fricícit et io. Molleri, ed. 3a, edid.Io. Alb. Fabricius,
Lubecae, Petr. Boeckmann, 1732, 2 din., 4° (102).
HUGO, Hermannus, De prima scribendi origine et universa rei literariae antiquitate, cui n o t a s . . . acjecit С H. Trotz, Trajecti ad Rhenum, Herrn. Besseling,
1738, 8 o (127).
Klassieke talen.
Woordenboeken.
STEPHANUS, Robertus, Thesaurus linguae latinae in ГУ tomos divisus...,
Ant. Birrius, Basiliae, E. et J. R. Tumisii fratr, 1740—3, 4 d b , fol. (114).

edid.

[STEPHANUS, Robertus] Dicttonarium seu Latinae linguae thesaurus..., Parisiis, Rob. Stephanus, 1536, 2 d b , fol. (138).
Dicttonarium Graeco-latmum, post correctiones G. Budaei, I. Tusani, C. Gesneri e.a, Basilae, Seb. Henricpetri, 1584, foL (119).
FABRICIUS, JO. Albertus, Bibliotheca Graeca, sive Tiotitta scriptorum veterum
Graecorum.., Hcmburgi, ChristLiebezeit et Theod. Chr. Felginer, 1711—28,
14 d b , 4° (1C3).
Griekse auteurs.
AELIANUS, Cl., Varia historica (Graece et Latine) cum Ttotis' integris C. Gesneri,
J. Schefferi e.a.... cur. Abr. Gronovio.., Lugd. Bat, S. Luchtmans & J. А.
Langerak, 1731, 2 d b , 4° (77).
APOLLONIUS, Argonauticon libri ІШ (Graece) . . . cum annot Henr. Stephani,
(Parisiis), Henr. Stephanus, 1574, 4° (92).
APPIANUS, Kom. historiarum... fragmenta quaedam (Graece) . . .
Stephanus annot, (Parisiis), H. Stephanus, 1592, fol. (15).

Henr.

ARISTOPHANES, Comoediae undecim, Graece et Latine... cum scholiis... collegit Ludolphus Kusterus, Amstelodanü, S. T L Fritsch, 1710, fol. (61).
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AnsTiDES, Aelius, Opera omnia Graece et Latine... cum notts et emertdatkmibus...
ree. Samuel Jebb, Oxonii, e theatro Sheldoniano, 1722—30, 2 din.,
4° (81).
ARISTOTELES, Opera, Graece et Latine...
ed. Isaac СазаиЪопиз...,
ABobrogorum, Sam. Crispinus, 1605, 2 din, fol. (9).

АигеНае

ARRIAITOS, Expedittonis ^Zexandri libri Septem et historia Indica (Graece et
Latine) e x Βοηαυ. Vtticantí interpretatíone Latina... opera Jaa. Gronovii, Lugduni Bat, Pelr. van der Aa, 1704, 4 o (17).
ARRIANUS, Expeditionis Aìexandri libri Septem et historia Indica Graece et
Latine cum a n n o t . . . . Georgii Raphelü ...ed. Da«. Haeschelme.., Amstelaedami,
apud Wetstenium, 1757, 8° <44).
ATBETUEUB, Deipnosophistarum libri X V (Graece) cum iocobi Dolechampii
Latina versione...
iuxta Isaaci Casauboni гесетиіопет adornata..., Lugduni,
Іоаіт. Ant. Huguetam & M. Ant. Bavaud, 1657—64, fol. (19).
CAIÜMACHUS, Hymni, epigrammata et fragmenta ex ree. Theod. J. G. F.
Graevii...,
Ultrajecti, Franc. Halma & Gull, van de Water, 1697, 8° (49).
CLEMENS ALEXANDMNUS, Opera quae exstant (Graece) . . . opera Frid.
(z. pi.), e x typogr. Hier. Commeliai, 1592, fol. (21).

Sylburgii,

DIODORUS SICULUS, Bibliothecqe histortcae libri X V (Graece et Latine) . . .
studio Laurentii Rhodomani, Hanoviae, typis Wechelanis, apud Claud. Mamium
& haeredes Ioann. Aubrii, 1604, 2 din., fol. (18).
DIONYSIUS HALICAHNASSEUS, Scripta, quae extant (Graece et Latine) . . . opera
Frid. Sylburgii, lipsiae, M. G. Weidmann, 1691, 2 din., fol. (12).
EPHRAIM, S., (Opera) Graece, e codicibus mss. Bodleianis, Oxonii, (1709), fol.
(56).
EUCLIDES, Quae supersunt omnia (Graece et Latine) ex ree*. Davidis Gregorii,
Oxoniae, e theatro Sheldoniano, 1703, 4° (117).
EURÍPIDES, Quae extant omnia: tragoediae.. fragmenta., et epistolae V
(Graece) . . Scholia collecta ab Arsenio Monembasiae, Cantabrigìae, Joh. Hayes,
1694, 2 din., 4° (69).
FLAVIUS JOSEPHUS, Quae reperir» potuerunt, opera omnia Graece et Latine,
cum notis & nova versione Joannts Hudson«... coli. Sigebertus Hauercampus,
Amstelaedami, ap. R. & G. Wetstenios, 1726, 2 din., fol. (11).
HERODOTUS, Historiarum libri IX (Graece et Latine) . . . cum interpret. Lour.
Vallae...
industria Jac. Gronotui..., Lugduni Bat., Sam. Luchtmans, 1715,
4 o (68).
LYCOPHRON, Alexandra, cum Graecis Isaaci Tzetzis commentants. Accedunt
versiones, variantes lectiones, emendationes... cura Joh. Potten, Oxonii, e
theatric Sheldoniano, 1697, 4 o (22).
LYSIAS, Orationes, quae supersunt...
et Latine simul ediae, nunc vero...
8° (45).

Antehoc α Jodoco Vanderheìdio
Graece
recusae, Marburg!, Lud. Bourgeat, 1683,

PAUSANIAS, Graeciae cescriptio (Graece) . . . cum Latina Romuli Amasaei mterpret...., Lipsiae, Thomas Fritsch, 1696, 4° (20).
PLATO, Opera quae extant omnia (Graece). Ex nova Ioannis Serrani interpre-
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tatione ... nolis illustrata..., (Parisiis), Henr. Stephanus, 1578, 3 din. in 2 bdn.,
fol. (14).
PLUTARCHUS, Quae extant omnia' (Graece), cum Latina interpret. Herrn. Стиserii. Gul. Xylandri...,
Francofurti, in officina Aubriorum, 1620, 2 din., fol. (10).
POLLUX. Julius, Onomosticum Graece et Latine... ed Joh. Henr. Lederlinus
o
& Tib. HemsterhuL·, Amstelaedami, Wetstein, 1706, 2 din., 4 (64).
PoLYBius, Historiarum ïibri qui supersunt. Is. Casaubonus emendami, Latine
vertit et commentaräs iUustravit...,
Parisiis, Hier. Drovardus, 1609, foL (63).
STEPHANUS BYZAirmros, De urbibus (Graece et Latine) . . . commentario illustrar« Abr. Berfcelius . . . , Lugduni Bat, Fred. Haaring, 1694, 4 ° (66).
STRABO, Rerum geographicarum libri XVII (Graece et Latine), Amstelaedami,
ΰ
Joann. Wolters, 1707, 2 d b . , 4 (70).
THEOCRITUS, MOSCHUS, BION, SIMMTOS, Quae extant

(Graece)

Heinsii. Accedunt Jos. Scaligeri, Is. Casauboni... notae ac lectionei,
bibliopolio Commeliano, 1604, 4° (90).

opera Dan.

(z. pi.), e x

XENOPHON, Quae exstant opera (Graece et Latine) . . . opera Joh. Leunclavi...,
Lutetiae Paris., (Ant. Stephanus), 1625, fol. (16).
XENOPHON, De Cj/ri erpeditione libri VII (Graece et Latine) . . . Notas adjunxit
Thom. Hutchinson, Oxonii, e theatro Sheldoniano, 1735, 4° (80).
PALMERIUS, Jacobus, Exercitationes in óptimos fere ductores Graecos..., Lug.
dun; Bat., Dan., Abr. & Ant. a Gaasbeeck, 1668, 4 ° (51).
HOLSTENIUS, Lucas, Notae ac castigationes postumae in Stephani Byzantii
ethntca..., ed. a Theod. Rycicio..., Lugduni Bat, 1684, 4 ° (67).
SPANHTMTCS, Ezechiel, In Calltmachi hymnos observationes, Ultrajecti, Franc.
Halma & Guil. van de Water, 1697, 8 ° (50).
[THOMAS, Magister], Κατ' άλφύβητον ονομάτων άττ'ηΰν εχλογαι. ..., coll. Joh.
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(J. J. de), 87*.
Gelre (Peter van), 9.
Gerretzen (J. G.), 118*, 126*, 161*.
Geyl (Α.), 7*.
Gherinx (Gregorius), 21*.
Giesen (Koenraad), 110.
Gilles (В.), 154.
Gillis (J.), 46.
Gils (Antonius van), 150*.
Gislenus, 29.
Glasius (В.), 53*, 65*. 69·, 70*.
Glincius (Jan), 19, 181, 197.
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Goor (Jan van), 92, 97, 202.
(Thomas Ernst van), 1*, 3*, 22*,
30*. 42*, 63*. 66*, 69*, 74*. 78* 90*,
92*, 93», 100*, 101*, 164, 164*, 202,
203.
Goudsmit (Arent), 72, 72*, 75, 75*, 77,
78, 78*, 199.
Graswinckel (jhr. D. P. M.), 147*.
(Engelbrecht), 201.
's Grauwen (Sebertus), 184.
Greve (Α.), 200.
Grevenbroeck (Florentmus), 198.
Groot (W. de), 156.
Gruter (Isaac de), 71, 71*.
Gulick (Querinus), 71.

Haas (M. de), 67*, 87*. 88*. 112*.
Haasverberg (Cornelius), 104,105,199.
Haeck (Bernard), 21, 21*, 22, 22*. 24,
25, 26, 27, 27*, 28, 28*, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 40, 181, 182, 197.
(Bernard, Emdensis), 22*.
Hagen (Hendrik van der), 46.
Hallema (Α.), 22*. 50*, 88*.
Hanunius (Laurentius), 107, 115, 199.
Hanecop (Chr.), 202.
Hase (De), 95.
Hauchm (Jean de, aartsbisschop van
Mechelen), 31, 32.
Hauck (N. G.), 167.
Hausman (Christíaan), 80, 80*, 81, 90,
91, 91*. 95, 96, 199.
(Jan Jacob), 70, 70*. 80*,
188, 201.
Hautijn (Guilhelmus), 184.
Havermans (Adriaen), 64, 71.
(Gerard), 53*.
Havius (W.), 203.
Heck (Oliverius ab), 184.
Hemsterhuis (Tiberius), 160*.
Hendrik UI (graaf van Nassau), 9,13*.
Hengevelt (Sebastiaan), 126, 127, 136.
Herman (J. В.), 60*.
Hermann! (Amoldus), 184.
Hermans (C. R.), 159*.
Herodotos, 37.
Heyblom (Cornelia), 120*.
Heijden (Jan van den), 44, 197,
Heyden (Sebaldus), 7*, 36, 38.
• de Gouda (Carel van der),
202,203.
Hegnen (P. J.), 200.

Heze (Antoon van), 58, 198.
Hierokles, 158*.
Hirschig (J.), 167.
(S.), 167.
Hoche (R.), 160*.
Hoeck (F. van), 20*, 56*, 62*.
Hoefer (J. Ch. F.), 159*, 163*.
Hoeufft (Samuel), 98*, 203, 204. '
Hoffmann (В. W.), 70*. 91*.
Holberg (Ludvig), 159, 159*, 160*.
HoUingerus Püpers (F. В.), 165, 166,
166*, 200.
Horneros, 37, 153*, 158.
Hoogeveen (Henrícus), 102, 103, 104,
107, 108, 110, 111, 112*. 113, 113»,
114, 115,116, 118, 139, 160, 161, 161*,
169, 199.
Honsem (Jacob van), 198.
Horatíus, 37, 53, 91*, 117, 158, 185, 193.
Horst (D. J. H. ter), 126*.
Houten (Balthazar Jans van), 9.
Houtmans (Reynerus), 58, 198.
Hoynck van Papendrecht (С. P.), 1*.
Huizinga (J.), 139*.
Huls (Antobe), 69, 69», 70, 71, 76» 77,
77*. 78, 78*, 82, 187, 188, 199.
(Samuel van), 119, 203.
Hulshout (Melchior), 58, 198.
Hulthem (Ch. I. E. van), 166, 166*.
Huygens (Constantijn), 66, 66*, 67, 67*,
68, 69, 71, 71*.
(Hendrik), 69.
Huysman (Chr.), zie: Hausman.
Huysmans (Jah), 58, 198.

Justinus, 117,158, 193.
Juten (G. С Α.), 1·, 2*, 3*, 6*. 20*,
42*, 50*, 74*.
(W. J. F.), 56*. 57*, 61*, 142*.
Kaemmel (H.), 158*.
Kaldenbach (Adam L.), 153, 153*,
154, 155, 158, 163, 163*, 164*. 165,
166*, 168, 168*, 20O.
(Petrus Chr.), 156*.
Kan (J. В.), 52*, 67*, 71*. 114*, 156*.
Kaskee (Johannes), 98*, 203.
Kegelaers (Johan), 198.
Kempen (P. van), 142, 156, 204.
Keussen (H.), 22*, 39*.
Keyser (Jan), 63.
Kieboom (J. van den), 120, 120*.
Kist (Willem), 134, 136, 199.
Knaep (Jacob), 201.
Knappert (L.), 118*.
Knipscheer (F. S.), 69*, 70*. 90*. 94*,
153*.
Knuttel (W. Р. C), 50*.
Kooperberg (L. M. G.), 62*.
Kronenberg (M. E.), 6*; zie ook: Nqhoff en K_
Krüger (J. В.), 1·, 12*, 42*, 56*, 62*,
147*.
Kubom (E.), 42*.
Kuyk (J. van), 39*.
Kuypers (Ρ. Α.), 152*.

Laar (Mattheus van de), 120*.
(Van de), 135.
La Court (P. E. A. de), 155.
Isabella (infante van Spanje), 56, 57, La Deuze (Frans de), 198.
Laets (Marcus), 75.
57*, 186.
Laistre (J. F. de), 155*, 163*. >
Isendoom (G. van), 70, 70*.
Lanckvelt (G. van), zie: Macropedius.
Issac (Frederik H.), 202.
Langedök (D.), 66*.
Lanelois (Michel P.), 142, 142*, 151,
Jacobi (Antonius), 184
156.
,135.
Lanschot (Jacob van), 45*.
Janssenius (Egidius), 58, 198.
La Rue (P. de), 6*.
Janssens (Andreas), 198.
La Salle (Lambrecht de), 18*, 30, 34,
Janssone (Willem); 9.
197.
Jantzon (Nicolaus J ) , 102, 103, 103*,
Laurensz. (Petrus), 198.
116, 121, 199.
Jezuïeten, 38, 56—62, 81, 82, 131, 185. Le Clercq (Louis), 202.
Leignes Baghoven (G.), 200.
Johannis (Gerardus), 184.
Le Mire (Aubert), zie: Miraeus (Α.).
Jonge (Nicolaus), 160*.
Jordaan (Adriaan), 120*.
(Jean), zie: Miraeus (J.).
Jorissen (W. P.), 126*.
Letten (Nie), 198.
Jungius (Johannes), 112*.
Leveringsveld (Jacob), 93, 94, 94*, 199.
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Leydsterre (Coenrad), 64, 72, 91, 199.
Lòlle (Carolus van), 58, 198.
Lindt (Willem van der, bisschop van
Roermond; = Lindanus), 20, 20*,
21, 21*. 22*, 24, 26, 26*. 28, 31, 181.
Lineus (Thomas), zie: Vlas.
Lipsius (Justus), 60.
Lithocomus (Everardus), 159*.
Livius (Titus), 158.
Lodewijk Napoleon (koning van Holland), 155.
Loeff (J. F.), 167.
Los (F. J.), 77*.
Losekaet (Christianus), 53, 62, 198.
Loukianos, 158.
Lubinus (Everardus), 160*.
Ludiek (Jan van), 5, 5*, 197.
Lukophroon, 128*.
Lulofs (J. Α.), 128*.
Lutosa (Willem de), 15, 15*, 197.
Lydius (Martmus), 74, 74*.
Maanen (A. L. van), 154, 154*.
Macarius de Busco, 2*.
Macropedius (Georgius), 33*.
MaeswÄck (P. M. van), 80, 81, 199.
Malderen (Jan van, bisschop van Antwerpen), 50.
Marck (Johannes van), 94, 94*.
Marie-Louise (keizerin van Frankrijk), 166*.
Massebieau ( L ) , 9*. 36*.
Mathisü (Johannes), 184.
Mauritius (Johannes), 91.
Maurits (prins van Oranje), 48*.
Mechelen (Jan van), 21, 197.
Mechelman (J.), 182.
Meester (В. de), 56*.
Meindersma (W.), 19*.
Mercier, zie: Cocquel.
Merckx, zie: Sonnius (Joost).
Mesdagh (Johannes), 198.
Meuwissen (В.), 9*.
Meyers (Sek J. van), 203.
Michaelis (Michael), 184. ·
(Wilhelmus), 184.
Michgorius (J. G.), 202, 203.
Middelhoven (Gijsbertus van), 132,
133, 137, 199.
Mieris (Frans van), 125*.
Miert (L. van), 20*, 56*, 57*. 61*.
Miller (J.), 61*.
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Miraeus (Aubertus), 1*, 20*.
(Joannes), 56*.
Molinaeus (P.), zie: Dumoulin.
Moll (W.), 2*.
Möller (P. L.) 159*.
Monet (Claudius), 58, 198.
Montanus (Johannes Henricus), 90,
92», 93, 99, 100, 102, 106, 199.
(Petrus), 90*.
(Pieter), 98, 103, 199.
Montens (Engelbrecht), 177.
Moonen (Arnold), 159*.
Mosellanus, zie: Schade (P.).
Murmellius (Johannes), 24*, 36, 37.
Mye (Isaac van der), 198.
Naerssen (C. H. van), 203, 204.
Napoleon (keizer van Frankryk), 163*.
Natalis (Joannes), 70, 70*.
Nepos (Cornelius), 116, 117, 158, 193.
Nettesheim (Б'.), 4*, 31*.
Nieuwenhoven (E. van), 201.
Nigellus (Martmus), 6.
Nivelius (Natalis C ) , 54, 198.
Nivelle (Seb. Willemsen van), 43, 53,
55, 63, 197, 198.
Nodell (J. Α.), 52*, 156, 156*.
Noël (F.), 157.
Noortberg (Johannes), 202.
Nflhoff en Kronenberg, 6*. 7*. 9», 35»,
36*, 37*.
Obreen (F.), 9*.
Oevering (W. H.), 127.
Oomen (Adriaen), 147, 147*.
(Antonius), 147.
Ooninckx (Adrianus), 149*.
(Anthoon Johan), 149, 150,
, 150*. 195, 196.
(Cornelius Jacobus), 149*.
Oosterbaan (I.), 200.
Oppianos, 128*.
Ottema (N.), 154.
Otten (Gerard van), 31.
Otting (J. W. van), 204.
Oukoop (Α.), 151.
(G. Α.), 167.
(Willem), 130.
Ovidius Naso, 37, 117, 158, 193.
Pachtler (G. M.), 60*.
Pagius (Arnold), 46, 197.

Paludanus (Salomon), 79, 79*, 80, 81,
199.
Paquay (J.), 20*.
Paquot (J. N.), 6*, 7*. 31«, 45*. 65*.
Parma (prins van), zie: Farnese.
Paschasius (Jan), 42*.
Pauli (Laurentìus), 46, 46*, 48, 197.
Paulsen (F.), 3*, 40*, 58*, 60*, 118*,
139*, 140*.
Paulus V (paus), 50.
Pelgrim (Geeraert de), 53.
Реіьгот (Simon), 36.
Perizonius (Jacobus), 118, 118*.
Persijn (W. P. van), 130.
Peters (Α.), 167.
Phaedrus, 116, 158, 193.
Philips de Goede, 111.
Pickaerts (Jan), 54, 198.
Piel (Georgius),.58, 198.
Ketersen (Jacob), zie: Zovitius.
Piggen (Dionysius), 184.
Pistorius (Wilhelmus), 71.
Plante (Franciscus), 92, 92*, 201, 202.
Plantin (Christoffel), 38.
Plas (Cornelius van den), 198.
Plautus, 7.
Plinius Secundus, 36.
Poüet (Pieter), 30.
Poncelet (Α.), 59*, 60*.
Pont (J. W.), 45*.
Post (R. R.), 39*. 73*.
Pratensis (Jason), 7, 7*.
Pijpeis, zie: Hollingerus Pijpers (F. B.).
Quoquus, zie: Coquus.
Qiioyman (Jan), 6.
Raad Van Brabant, 12, 14, 31, 177.
Raad en Rekenkamer van den prins
van Oranje, 65, 82, 83, 89, 92, 97,101,
103, 106, 114, 121, 122, 123, 124, 125,
129, 131, 138.
Raden (M. G. van), 167.
Raedt van Kerckum (Jan Fr. de), 202.
Ramaer (J. C ) , 162*.
Ramring (S.), 142.
Randwijck (Steven, rijksgraaf van),
100, 100*, 101, 101*.
Raphelingen (Christoffel van), 38.
Reckius (Abraham), 49, 50, 51, 53, 55, .
198.
(Assuerus), 55, 55*, 198.

Regt (W. M. C ) , 90* 98*, 100* 138*.
Reigersman (Andries), 204.
(Carel L.), 126, 127, 136,
136*. 137, 203, 204.
Reinier (graaf van Oranje), 101*.
Reitz (Johan), 129, 129*, 130, 132, 133,
19Э.
(Karel Koenraad), 102, 102*.
Remundi (Raphael), 59, 198.
Renesse (L. G. van), 65, 65*, 66, 88.
Reusch (F. H.), 37*.
Reusens (E. H.), 39*.
Rheen (Ambrosius van), 58, 198,
Rhijn (M. van), 6*.
Rianus (Christophorus), 35*.
Rickius (Arnold), 16.
Riemens (К. J.), 18*, 24*.
Riesman (Joh. J a c ) , 91, 33, 94, 98,
199.
Rivet (André), 70, 70*. 187.
Robillart (Ludovicus), 58*, 198.
Robün (Jan), 49, 49*. 197.
• (Johannes), 198.
Roëll (W. F., baron), 162*. 168*.
Roersch (Α.), 31*, 35*.
Romen (К. W.), 31*.
Römer (R. С. H.), 79*.
Romerius (Jan), 12,14, 15,197.
Roosen (Hendrik Jan), 123, 124, 127,
129*. 130, 199.
Rosijn (Johan), 95, 96, 97, 97*, 199..
Rubbens (Adriaen), 22*.
Ruhnkenius (David), 126, 126*, 160*.
Ruys (H. J. Α.), 71*.
Ryers (Michiel), 74, 201.

Salis (Rudolf A. de), 204.
Sallustius Crispus, 117, 158, 193.
Santenus (Johannes), 69, 71, 72, 187,
Ш.
Sasse van Ysselt (jhr. A. F. O. van),
17*. 42*.
Sassen (F.), 2*.
Saijon (Anthonis), 54, 198.
Schade (Peter), 36.
Scheid (E.), 160*.
Scheller (I. J. G.), 159, 160*.
Schelven (Α. Α. van), 65*.
Schevichaven (Η. D. J. van), 122*,
138\
Sehe« (W. F.), 200.
Scheyfve (S. H.), 58*.

Schimmelpenninck (R. J.), 165, 165*.
Schoengen (M.), 1*. 2*, 4*, 17*.
Schomaker (Joost), 131, 131*.
Schonck (Adam Chr.), 114, 114*, 115,
115*. 116,118,119,120,122,124,124*.
127, 128*, 131, 161«, 199.
(Evert J. В.), 116*. 117, 122,
122*, 123, 193, 199.
Schotel (G. D. J.), 48*, 97*, 100*, 113*,
115*, 140*.
Schrader (Johan), 126, 126*.
Schrevel (A. С de), 62*.
Schroder (F.), 23*.
(Johan Casper), 93, 93*, 199.
Schubbinck (Abraham), 76.
Schulerus (Johannes), 201.
Schutjes (L. H. С), 17*.
Schuyfhil (С), 184.
Schuijlenburg (J. van), 89*.
(W. van), 89, 89*. 91.
Sepp (С), 47*. 48*. 66», 77*. .
Seters (Comelis van), 123.
Simons (Α.), 124, 124*.
Slootmans (C. F. J.), 5*, 9*.
Slijper (Α.), 126*.
Smit (J. P. W. Α.), 35*.
Smits (Cornelius L.), 142, 156.
SneUen (Paulus), 81, 89, 201, 202.
(Paulus), 203.
(Pieter), 204.
(Willem), 64, 184, 201.
Sommervogel (C), 113*.
Son (Daniel à), 184.
(Johannes à), 184.
(Jan George van), 203.
Sonnius (Frandscus, bisschop van
Antwerpen), 18, 31*.
(Joost, alias Merckx), 17,17*,
177.
Spinola (Ambrosius, markies de), 48*,
56.
Spouter (Jan de), 35, 37, 38.
Spruyt (P.), 58*, 198.
Stas (Jacob), 74, 201.
(Willem), 64.
Staten-Generaal, 54, 73*, 87, 88.
Staten van Holland en West-Friesland,
65,87.
Steelant (L. van), 177.
Sterck (J. F. M.), 36*.
Stokman (К), 167*.
Strada (F.), 20*.
Strepen (jhr. J. van der), 201.
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Struchtmeyer (J. С), 117, 160, 160*,
161*.
Strijen (Jan van, bisschop van Mid
delburg), 22, 22*, 24, 25, 26.
Sueca (Jacobus de), 59, 198.
Suertius, zie: Swartíus.
Suetonius Tranquillus, 117, 193.
Swartius (Eustatius), 67, 67*, 68, 69,
69·, 199.
Sweertius (F.), 40, 41*.
Symon (rector te Breda), 10, 13, 197.
Tarée (J. G.), 204.
Terentius Afer, 7, 52, 53, 158, 185, 193.
Thomas (M. M.), 18*.
Tienraden, 96, 101, 101*, 102, 109, 110,
116, 132, 186.
Timmermans, 142*.
Tonckens (W.), 87*.
Torre (A. van), 52*.
Trier (J. van), 44, 197.
(Van), 164, 165, 166.
Trigland (Ananias), 201.
(Jacobus), 94, 94*, 95.
Turr (F. E.), 138, 143, 147, 152, 153,
153», 199, 200.
Tygelt (J. van), 32.
Utenhoven (Marten), 32, 32*.
Valckenaer (Lod. C), 126, 126*.
Valckenier (Johan), 70, 70*, 187.
Valerius (Lenaert), 32, 197.
Vallet de Viriville, 162*.
Valyant (Α.), 177.
Vechelen (C. van), 120*.
Veeze (B. J.), 82*, 89», 93*. 114*. "
Velden (G. van den), 98*, 203
Verbrugge (W. H.), 128*. 203, 204.
Vereept (Simon), 20, 21, 21«, 22, 22*,
35, 37, 38, 118*.
Verepaeus, zie: Vereept.
Versilius Maro, 37, 52, 117, 158, 185,
193.
Verhaegen (P.), 13*.
Verlegh (W. N.), 143.
Verlasen (Fr.), 14*.
Versluys (M. С), 203, 204.
Verwayen (Th.), 200.
Verwey (Α.), 100*.
Veusels (P.), 28·, 29, 30.
Vìger (F.), 113, ИЗ*.
Villers (Nicolaus), 58,198.

"Visser (W. J.), 55*.
"ViteUescus (M.), 61*.
Vivarius (Jacobus), 31, 31*.
Vives (J. L.), 9, 9«, 36, 52*.
Vivien (Antoni), 71.
Vlas (Thomas), 13*, 14*.
Vleminckx (Gerald), 42.
Vlierden (Gerardus van), 198.
Vliet (Johan van), 73, 74, 74*, 201.
Vlitius (Janus), zie: Vliet (Johan van).
Vocht (H. de), 9*.
Voegler (J. G.), 55*. 93*. 102*. 138»,
161*.
Vogelaer (Daniel de), 72.
Vondel (Joost van den), 100*.
Voogt (Jan de), 111.
Vorselman (Geryt), 5, 197.
Vos (Jan de), 30*.
— (Mattheus de), 198.
Vossius (Gerardus J.), 117, 159, 159*,
193.
Vrient (M.), 41.
Waard (С. de), 70*. 71*, 102*. 114*.
Wachmans ( C ) , 17, 177, 178.
Waelwük (A. G.), 133.
Wadwflck (mevr. van), 29*.
Wamecke (Luderus), 106, 106*, 107,
199.
Weert (Jan Geryssone van), 5, 197.
Wemer (G. Α.), 158, 158*, 159.
"Wertius (Peter), 10, 173, 174.
Westerhovius (Α. H.), 159*.
Wilde (Arnoldus de), 184.

Willem I (prins van Oranje), 13*, 17,
19.
Π (prins van Oranje), 70*.
ΠΙ (koning van Engeland,
prins van Oranje), 78, 88, 90, 92.
Г (prins van Oranje), 100,
101*, 110.
V (prins van Oranje), 110,
114, 122, 122*. 125, 131.
Willems (Magdalena), 74.
Willemsen (Marten), 31, 32.
Wüs (J.), 124*. .
Wiltens (N.), 87*.
Witte (Gabriel de), 58, 198.
Wolf (E. de), 4*.
Woip (J. Α.), 66», 67», 68*, 69*, 71*,
100*.
Wouters (D.), 55*.
Wouw (Paulus van), 198.
Wouwer (Jan van den), 177, 178.
Wumkes (G. Α.), 126*.
Wijnandi (Adrianus), 184.
W^nbeek (H.), 153.
Zagarus (Willem), 6, 6*.
Zonne (Jacob van), 177.
Zonnens (Joost), zie: Sonnius (Joost).
Zovitius (Jacobus), 6, 6*, 7, 7*, 9, 13,
13*, 40, 139, 197.
(Lenaert), 13, 13*.
Zuerius (Samuel), 201.
Boxhom (Marcus), 61*.
Zuidema (K), 113*, 161*.
Zurck (Eduatd van), 90, 90*, 91, 91*.
199.

REGISTER VAN PLAATSNAMEN.
Aalburg, 74*.
Alkmaar,.24*.
Amersfoort, 127, 156*.
Amsterdam, 11*, 106.
Anderlecht, 31*.
Antwerpen, 11*, 28, 28», 31, 31*. 32,
55*.
Arnhem, 126, 135.
Bergen-op-Zoom, 9*, Í3, 13*, 16, 22,
22*, 49, 73*, 157*, 162*, 177, 182.
Boxmeer, 157*, 162*.
Brecht, 11, 11*, 73*.
Bremen, 106.
Briel (Den), 90*.
Brugge, 62*.
Brussel, 13,183.
Delft, 74, 80, 93*. 113.
Deventer, 66*, 70*.
Doesburg, 126*.
Doetinchem, 154.
Dokkum, 156*.
Dordrecht, 48*. 71, 97*, 114.
Drieschor, 6.
Dusseldorf, 159*.
Eindhoven, 17, 144, 157*, 162», 177.
Enkhuizen, 135.
Etten, 19, 32, 35*.
Ewjjk, 71.
Franeker, 122*. 123, 126*, 143.
Gemert, 157*, 162*.
Genève, 52*.
Gilze, 103.
Ginneken, 4, 171, 172.
Goes, 79*. 90*. 102*, 114», 128*, 129*.
130.
Gorinchem, 102, 102*, 122*. 123, 138*.
Gouda, 68.
Grave, 17», 157*, 162*.
Groningen, 11*, 70*.
Haag (Den), 53, 89, 97, 99, 153, 167.
Haarlem, 55*, 70*, 91, 91*. 129*.
Harderwijk, 70, 70*. 102*, 187.
Hattem, 153.
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Heidelberg, 77*.
Helmond, 157*, 162*.
's-Hertogenbosch, 20, 21, 21», 67*, 87*,
88*, 112*. 125, 144, 151, 153, 155,
157*. 162*.
Heusden, 74*.
Hilvarenbeek, 21, 22.
Hoogstraten, 6, 73*.
Hoorn, 153.
Kampen, 90*, 104, 123, 124, 126*, 156*.
Keulen, 22, 22», 39, 39*.
Kuilenburg, 102, 107, 113.
Leiden, 46, 48*. 53*, 55*, 69*. 70*, 77,
77*, 94, 94*, 102, 113, 113*, 118, 126,
126*. 153.
Leuven, 11, 11*. 12, 13, 14, 15, 31, 37,
39, 39*, 42, 45, 111, 124, 124*, 183.
Lier, 22, 29.
Lingen, 98.
Maastricht, 91, 94, 125.
Megen, 157*, 162*.
Middelburg, 55*. 71*, 90*, 93,102*, 137,
137*, 138*.
Nieuwpoort, 48*.
Nürnberg, 7*.
Nijmegen, 71, 71·, 122*, 135, 138*, 153.
Oosterhout, 150*, 157*, 162», 195.
Orleans, 39*.
Oudenbosch, 13.

Parus, 39*.
Princenhage, 4, 171, 172.
Ravenstein, 162*.
Roermond, 31*.
Roosendaal, 32.
Rotterdam, 52», 55*, 67*, 71*, 114*,
156, 156*.
Schiedam, -145, 146.
Sluis, 48*.
Sneek, 94*.

Tienen, 46.
Turnhout, 73*, 124.

Wesel, 70, 71.
Witmarsum, 160·.
Woerden, 46, 113, 127, 128, 135.

Uden, 157*. 162*.
Utrecht, 16, 67·, 90*, 93*, 94·, 106, 107, Uselstein, 90·, 114, 127, 153.
115.
Zierikzee, 6, 135, 136·, 137.
Weesp, 71.
Zutfen, 138*.
Weimelskirchen, 46.
Zwolle, 70.

223

REGISTE» VAN ZAKEN.
Aardrijkskunde, 60, 117, 118, 160, 193.
Abituriënten, 75, 108, 111,120,161,190.
Adagia,, 7, 7*.
Armkinderhuis, 120*, 147.
Artes liberales, 2*.
Bedelstudenten, 23*.
Begijnhof, 26*, 28, 29, 35, 64*, 175.
Benoemingsrecht, 1, 2, 13, 14, 82, 83,
93, 100, 101, 103, 107, 146, 151.
Boekdrukker, 9.
Boeken (Verboden), 36*. 37, 37*.
Boekverkoper, 9, 62, 120.
Burgerschool (Hogere), 167, 167*.
Bijscholen, 2*, 4, 47, 54, 171, 176, 183.
Chorälen, 2*.
Colloquia, 7, 7*, 35, 36, 38, 40, 51, 51*,
52*, 83, 116.
Commensalen, zie: Kostleerlingen.
Confrérie van schoolmeesters, 55.
Curatoren of scholarchen, 45, 45*, 49,
50, 54, 64, 72, 73, 74, 77, 92, 98, 98*,
110, 116, 130, 131, 134, 137, 138, 142,
143, 146, 154, 164, 183, 189—92.

Grieks, 21, 35, 37, 52, 59, 60, 66, 113,
117, 118, 118», 119, 125, 138*, 158,
181, 185.
Hebreeuws, 60.
Hervormingsgezindheid, 17, 17*, 19,
37.
Humanisme, 36, 39, 40, 41.
Illustre School, 66, 67*, 68, 69*, 70*,
81, 90, 90*. 125, 131, 156, 157.
/mitatto, 37, 60.
Inaugurale rede van den rector, 104,
104*, 113, 130.
Inspectie van de scholen, 3, 45, 56,
165, 183.
Internaat, zie: Kostleerlingen.
Jezuïetencollege, 20, 24, 56—62.

Kaarsengeld, 4, 18, 178.
Kapittel en stedelijke regering, 2, 3,10,
. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 28, 171,
177, 178, 179, 180.
Katechisatie, 47, 53, 62, 73, 82.
Katholieken (Toestand der), 19, 42,
Dialogen, 9, 9*, 15, 36.
47», 50, 56, 65, 73, 73·, 109.
Dichtkunst (Latijnse), 15, 40, 41, 47,
Kerkbezoek der leerlingen, 1, 4, 14*,
48, 52, 53, 185.
Disputotio, 53, 59, 113, 185.
18, 27, 29*. 30, 34, 47, 73, 74, 80, 82,
Disticha Catonis, 36, 39*. 52, 116, 185,
96, 104, 105, 179, 190, 192.
193.
Kerkeraad, 65, 74, 82.
Douceur of gratificatie, 30, 32, 47, 77, Kostleerlingen of commensalen, 5, 10,
16, 22, 23, 29, 45*, 112, 112*. 113,
94, 95, 100, 123.
114, 114*. 116, 116*. 119, 120, 126,
Ecoles secondaires, 166.
127, 132, 148, 173, 179, 181.
Eed van trouw, 3, 18, 54, 64, 88, 115,
Latijn, 21, 34, 35, 37, 40, 51, 52, 60,
171, 179.
66, 84, 116, 116*, 117, 118, 118*. 125,
Eloquentia, 59, 60, 111.
158, 159, 160, 168, 179, 181, 184, 185,
Entree- of inschrijvingsgeld, 4, 22.
186.
Examens van de leerlingen, 76, 105.
Examineren van de candidaten-lera- Latijn spreken, 7, 35, 51*, 84, 85.
Leerlingen-aantal, 5, 29, 35, 49, 50,
ren, 12, 28, 44, 98, 121.
59, 78, 81, 122, 134, 135, 139, 146,
158, 165, 167*. 168, 184.
Figwae, 58.
Leermiddelen, 108.
Geschiedenis, 60, 66, 117, 118, 118*. Lessen (Publieke) in recht en letteren, 90, 90*. 125, 131.
125, 160, 193.
Locus of klasse-afdeling, 5, 51.
Gild, zie Confrérie.
Godsdienst-onderricht, 27, 29*. 53, 57, Logika, 53, 60, 160, 185.
61, 185, 190.
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Scholen (Duytsche), 29*. 35, 47, 64,
64*, 65*. 76*, 146, 181, 182, 183.
(Franse), 18, 18*, 22, 24, 24*,
25, 26, 28, 29, 29*, 30, 31, 44, 49*.
65*, 76», 146, 148, 157, 179, 181, 183.
(Kleine), 2*, 4, 16, 30, 64,
65, 65*, 76, 82, 171, 172; zie: Bijscholen; Scholen (Duytsche).
(Lagere), zie: Scholen (Duytsche).
Triviale), 2*, 131.
(Walschë),
zie:
Scholen
(Franse).
Officiaalboek, 74.
Scholieren (Trekkende), 23, 23*.
Ondermeesters, passim.
Schoolbanken, 5*.
Onderwijs (Middelbaar), 157.
bibliotheek, 16, 107, 108, 118,
(Hoger), 39, 51, 90, 156,
119, 125, 125*, 128, 128*, 146, 161.
157, 167*.
boeken, 7, 35, 36, 37, 38, 39, 39*,
Opschrift van het schoolgebouw, 123.
47, 49, 54, 55, 88, 116, 117, 118*,
158—60, 17S, 189.
Partes orationis, 51, 184.
boeten, 108.
Pastoor ab curator, 161.
gebouw, 4, 5, 12, 13, 115, 119,
Praeceptor, passim.
120, 122, 123, 147, 148, 152, 155,
Predikant (Opleiding tot), 48, 48*,
155*, 161, 175, 181, 183, 186.
77*.
geld, 3, 4, 4*, 10, 18, 22, 26, 29,
als curator, 73, 92, 98, 161.
29*, 55, 63, 68, 98, 102, 109 110, 132,
als leraar, 45, 48, 91. 93,
133, 154, 158, 171, 172, 173, 174, 178,
98.
182, 183.
Prefect van het jezuietencollege, 58,
meesters, passim.
59.
ordre, 65, 83, 87, 88, 88*, 118*.
Priester als leraar, 16*, 24.
program, 51, 65, 70, 70*, 82, 113,
Proefwerken, 130.
118.
Promotie of prijsuitdeling, 58, 99, 105,
reglement, 26, 45, 65, 65*, 73, 77,
111, 112, 120, 121, 134, 152, 153, 168,
87, 105, 116, 118*. 129, 131, 146, 154,
190, 194.
161, 169, 188, 189—94.
Prijzen voor de leerlingen, 48, 49, 55,
toneel, 6, 7, 8,15, 31*, 32, 32*, 34,
57, 63, 76, 82, 91, 97, 99, 105, 105*.
40, 58, 60, 82, 99, 100, 100*.
111, 112, 116, 120, 134, 138, 150, 153,
uren of lesuren 8, 29*, 34, 68,
161, 163, 189, 190, 192.
69, 70, 82, 105, 139, 180, 187, 189,
19L
vrouwen, 47, 64, 76.
Ratio studtorum, 59, 82.
Recognitie-geld, 4, 28, 29, 172, 173, Schrijfmeesters, 21, 49, 63, 64, 67, 72,
174.
91, 105*.
Rector, passim.
Seminarie, 146, 147, 150*.
Regent, 45.
Sluitertjesdag, 29*.
Rekenen, 64.
Staatsmonopolie op gebied van onderRhetoriek, 59, 117.
wijs,167.
Staten-college, 77*.
Stichtingsjaar van de school, 1,-164.
Scholarchen, zie: Curatoren.
Studiebeurzen of subsidie voor studie,
Scholares, 1, 1*, 2*.
42, 46, 48, 75, 96.
Scholaster; 25.
Submonitor, 6, 19, 176, 179, 180.
Scholasterie, 12, 171.
Subrector, 15.
Scholasticus, 1, 1*.
Magister, 58*.
Maria-congregatie, 60, 61*.
Meisjes (Onderwas voor), 4, 26*, 47,
171, 172.
Memoriseren, 39, 51, 83, 184
Methode van het onderwijs, 38, 52, 59,
143, 160.
Miltairen als schoolmeesters, 76.
Minerval, zie: Schoolgeld.
Moedertaal, 35, 118, 118*, 141, 181.
Muziek-ondemcht, 67.
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Subsidie voor de school, 57, 57*, 92, Vacantie, 78, 105, 116, 130, 131, 140,
93·, 94, 97, 98, 99, 151, 152, 155.
161, 190, 194.
Volksboeken, 109.
Tabbaaid voor den meester, 4, 10, 11, Vrije dagen op de school, 29*, 105,
180, 190, 194.
12, 14·, 18, 32, 43, 54, 176, 178·.
Vrqstellmg voor de meesters, 19, 22,
Teken-akademie, 152.
Thema,· 52, 161, 184, 185, 189, 191,
30, 54, 182.
194.
Tucht der scholieren, 8, 23, 24, 24*, Wedde van de meesters, passim.
30, 47, 61, 74, 79, 111, 179, 192.
Weesmeester, 45*, 147.
Wiskunde, 60, 66.
Uniformiteit van het onderwijs, 37, Woordenboeken, 36, 160.
38, 88.
Zangertjes, 1, 2*.
Université impériale, 162, 162*, 163.
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STELLINGEN.
ι.
De humanistische school der 16de en 17de eeuw heeft, met haar
beperkt program, toch een harmonische mensheid gevormd.
II.
De voornaamste bronnen van de humanistische pedagogiek zijn,
rechtstreeks of Ook indirect: 1) PLOUTAHCHOS (?), llspi -aldut-j άγωγτ,'ί,
2) * QuiNTiLiANUS, íustiíutioTiis oratoriae libri XII, 3) BASILEIOS.
Il/aùç roui véiiut.
ΠΙ.
Het pedagogische werk van Simon VEREPAEUS (VEREEPT), Institutionum scholasticarum libri III, Antwerpen 1573, staat zeer onder
de invloed der jezuïeten.
TV.
Een verzameling van schoolwetten en schoolprogramma's van de
renaissance-tijd af tot het begin der 19de eeuw is ten zeerste gewenst.
V.
De verdringing van Erasmus uit het schoolprogram van de tweede
helft der 16de eeuw in de Spaanse Nederlanden is vooral toe te
schrijven aan de actie van de jezuïeten.
VI.
Het rapport van NoëL en CUVIER van 1811 over de toestand van
het onderwijs in Nederland bevat een menigte gegevens voor het
noorden des lands, doch is geheel ontoereikend voor het zuiden.

νπ.
De uitspraak van het Grieks volgens de accenten verdient de
voorkeur boven de uitspraak volgens de quantiteit der lettergrepen.
VIII.
Het zou de vorming van den gymnasiast ten goede komen, indien
hij ook enig inzicht kreeg in de latere Griekse en vooral Latijnse
literatuur, de Latijnse dichtkunst en het kunstproza der humanisten
niet uitgezonderd.
IX.
Bij de overlading van het huidige gymnasiale program is de
invoering van de wijsbegeerte als onderwysvak op het klassieke
gymnasium niet gewenst.

X.
De verschillende scholen, die voorbereiden op het hoger onderwijs,
kunnen zonder bezwaar tot een drievoudig type worden gereduceerd.
XI.
Het is wenselijk, dat aan seminaria en priesterstudiehuizen, onder
bepaalde voorwaarden, van staatswege het ius promovendi wordt
toegekend, met behoud van een program dat enigszins afwijkt van
dit der officiële gymnasia.
XII.
TERTULLIANUS heeft zijn Apólogeticum
opgevat als een juridisch
pleidooi; de door hem betoonde belangstelling voor de mythologie
en de weerlegging ervan is daaraan ondergeschikt.

ХШ.
De voornaamste bronnen van PLOUTAHCHOS'
Hermippos en Didumos.

/Jt„t lóXwvot
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