
  

 	

 

Deze tweede (eigenlijk al derde) Nieuwsbrief wordt verstuurd aan de huidige 
contribuanten en onze nieuwe aanwas, namelijk de leerlingen van de 
examencohorten 2017 en 2018, onze lijstduwers en de huidige medewerkers en 
ouders van het Vossius. In het bijzonder verwelkomen wij het examencohort 
2018, dat dit jaar zal gaan studeren of aan een welbesteed tussenjaar begint. 
Iedereen veel succes toegewenst. 
Wij vragen een ieder om ons adressen te verschaffen van oud-Vossianen die 
digitaal niet bereikt zijn op het afgelopen lustrum, zodat wij bij het 95-jarig 
bestaan een vollediger bestand hebben. 
Giften zijn aftrekbaar van de belasting: zie formulieren 
op www.vriendenvanhetvossius.nl  

 

Inhoud: 
Vroeger: Interview Rob Brouwer 
Nu: Cijfertjes (Inschrijvingen en examens) en Personalia 
Straks: Verbouwing 
En: Vossius in de oorlog 
2017-2018: Vossius wint Orkestival; debaters zijn op dreef; 
Introductie nieuw vak 
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Vroeger:    Interview Rob 
Brouwer? 
Rob Brouwer gaf Klassieke Talen 
tussen 1971 en 2002 op het Vossius. 
Mijn verzoek om een interview met 
deze markante docent die 
intellectueel nog zeer actief is werd 
beantwoord met onderstaande tekst, 
waaraan ik weinig toe te voegen 
heb. Laat het maar aan Vossianen 
over om het heft in eigen handen te 
nemen. 

 

Wie door een enorme, nog steeds krakende deur vanuit de boekenstallen van 
de Oudemanhuispoort de Binnenhof betreedt wordt aan de rechterzijde 
geconfronteerd met een borstbeeld in de vorm van een hecht duo geleerd 
ogende heren. Beiden waren actief betrokken bij de inrichting van het onder 
meer als Propedeuse voor de theologische faculteit van de Leidse universiteit 
bedoelde maar in Amsterdam gesitueerde Athenaeum Illustre. Dat dit instituut 
niet uitsluitend theologische propedeuse beoogde moge blijken uit de 
omstandigheid dat de inaugurele rede waarmee het Athenaeum Illustre werd 
geopend de titel droeg van Mercator Sapiens. Dat hield namelijk in dat ook de 
burgerij van harte was uitgenodigd om zich aan de collegestof van zo'n 
humanist te laven. De manier waarop beide humanisten zijn afgebeeld doet 
vermoeden dat de figuur links van de kijker Vossius is en de ander, de met hem 
bevriende, wat levendiger ogende Barlaeus. In verband daarmee is het wel 
curieus dat de beide vrienden op heel verschillende manieren aan hun einde 
zijn gekomen. Over Vossius circuleerde de anekdote dat hij zijn einde had 
gevonden toen hij van de hoogste plank van zijn boekenkast een boek 
probeerde te pakken en naar beneden was gevallen. In sterk contrast daarmee 
zou zijn vriend van Baerle, die aan intensieve melancholische buien leed, in de 
put in zijn achtertuin zijn verdronken. Beide knappe humanistische geleerden 
waren bezield door pedagogisch enthousiasme. En laat dat nou nog steeds 
kenmerkend zijn voor de naar hen beiden vernoemde twee stedelijke gymnasia 
in Amsterdam. 



Een van de inmiddels klassieke auteurs uit een recent verleden van de 
Nederlandse letteren heeft zich niet ontzien het Vossius onmiskenbaar in een 
van zijn romans te laten figureren, zij het met de naam Berensgymnasium. De 
desbetreffende kenmerken treden duidelijk aan de dag als het hoofdpersonage 
van de roman De Avonden wordt geconfronteerd met een fresco in de aula van 
de school. Daarop was (zoals nog steeds) de homerische Achilles 
onmiskenbaar afgebeeld als een epische gestalte wiens radeloze woede de 
aanschouwer van het tafereel "bespaard moge blijven" (aldus het toegevoegde 
citaat). Interessant is namelijk het feit dat in deze aula onder meer tevens (toen 
al?) jaarlijks de schriftelijke eindexamens werden afgenomen - iets wat door de 
auteur overigens buiten beschouwing wordt gelaten, ook al kan het als een 
buitengewoon interessant staaltje van ontmythologisering worden opgevat... 
Tevens had evenwel reeds toentertijd de romanauteur kunnen vermelden dat 
zich tegenover de ingang van de aula, in de hal, een pretentieuze picturale 
uitmonstering bevindt in de vorm van een enorm glas-in-loodraam. Het was 
inderdaad bepaald niet mis wat door de voorstellingen op dat raam onder de 
aandacht van de leerlingen werd gebracht. Dat repertoire omvatte onder meer 
een verwijzing naar het meest fundamentele en abstracte begrip dat ons door 
de Grieken is nagelaten, d.i. Plato's idee van Het Goede. (Ik moet er de eerste 
leerling of, wat dat betreft, leraar, nog een blik naar zien opheffen, maar, eerlijk 
is eerlijk: betrekkelijk onlangs heeft - naar aanleiding van het lustrum in 2016 - 
mijn toenmalige collega proximus en huidige vriend Rob Schumacher, daar iets 
aan gedaan.) 
Toen ik als jonge classicus in het jaar 1971 als gegadigde voor de baan van 
leraar klassieke talen aan het Vossius mijn opwachting kwam maken bij de 
rector gymnasii Drs. Bent (de rector bedisselde die zaken toentertijd vast nog in 
z'n eentje), moet ik van die picturale voorstelling, zoals later ook door die op de 
wand van de aula, behoorlijk onder de indruk zijn geweest. Dat werd er niet 
beter op toen rector Bent afscheid van mij nam met het verzoek bij gelegenheid 
mijn opvatting over de zogenaamde. paradox van de Griekse filosoof Zeno, die 
uitgerekend betrekking heeft op het Achilles-personage, eens aan hem toe te 
vertrouwen. Maar in plaats van dit als een hint te beschouwen dat mijn 
sollicitatiegesprek een voor mij gunstige wending had genomen (ten slotte hield 
zijn suggestie in dat we elkaar vast nog eens, of zelfs regelmatig, in diesen 



Heiligen Hallen tegen zouden komen), liet ik me overweldigen door wat ik bij 
toeval inderdaad wel eens had vernomen over de eigenaardige zogenaamde 
paradox van Zeno. Die hield in dat indien de volgens Homerus snelvoetigste 
held Achilles (daar is hij weer!) in een hardloopwedstrijd het zou moeten 
opnemen tegen een schildpad, hij deze laatste, mits hij hem een miniem 
voorschot in tijd zou gunnen, nooit zou kunnen inhalen en wel om de 
eenvoudige reden dat de schildpad de held altijd de helft van de gegunde 
afstand vóór zou blijven. Ik wist namelijk dat geleerde classici al eeuwen in de 
weer waren geweest om zich betreffende deze paradox het hoofd te breken. 
Vandaar de intimidatie die zich van mij meester maakte. Bovendien had de 
rector gymnasii in kwestie de reputatie opgebouwd een absent gemelde docent 
moeiteloos te vervangen door de stofbehandeling voort te zetten vanaf het punt 
waar deze in de vorige les gebleven was, iets waarvan gymnasiaal Amsterdam 
op de hoogte was (ik had er ook wel over vernomen). Dat maakte het er niet 
gemakkelijker op met vertrouwen het moment tegemoet te zien waarop de 
rector zich tot mij zou wenden om mijn antwoord op die paradox te vernemen. 
Misschien hield het feit dat ik inmiddels als leraar benoemd was in dat ik iets te 
berde had gebracht wat voor een acceptabel antwoord kon doorgaan. 
Belangrijker is evenwel dat de anekdote in kwestie iets tot uitdrukking brengt dat 
ik kenmerkend heb leren vinden voor het soort onderwijs dat op het Vossius 
werd nagestreefd en waaraan ik ook in mijn docentschap uitdrukking heb 
proberen te geven. Ik doel op telkens weer gestimuleerde pogingen om geen 
waterdichte scheidslijnen te tolereren, laat staan die tussen gedoceerde vakken 
aan te brengen. In het bijzonder als zich voor de hand liggende mogelijkheden 
tot confrontatie, verband en synthese voordeden werden de didactische talenten 
voor het zien en uitdrukken van zulke gezichtspunten gestimuleerd en 
aangesproken. "Alfabêtise" was dan een geïmpliceerde term geworden 
waarmee datgene positief werd gekarakteriseerd, gestimuleerd en gebruikt wat 
als de inbreng van getalenteerde en veelzijdig georiënteerde leraren kon 
worden benut. Dat resulteerde in fenomenen als "duolessen" en andere 
festiviteiten waarin de aanwezige talenten om verbanden te zien en niet voor de 
hand liggende mogelijkheden, te signaleren. Zo werden als het ware de 
paradoxen van Zeno in beide kampen herschikt om ze zo overtuigend en 
doorzichtig mogelijk te laten uitkomen. Vakidiotie is de term voor het minst 



 

inspirerende onderwijs, maar bij ons vlogen de lesuren voorbij en het is maar de 
vraag wie van deze praktijken het meest heeft geprofiteerd. Een interessant 
uitvloeisel van deze gang van zaken is dat één van degenen die zich het meest 
enthousiast in deze soort lespraktijk heeft bekwaamd mijn huidige echtgenote 
en toenmalige collega, de Germaniste Erika Langbroek is. Zelfs heeft dit 
geresulteerd in een publicatie van een boek met de titel De held van het 
verhaal: Achilles (!) in Oudheid en Middeleeuwen van de hand van ons beiden 
en de Germanist Francis Brands (Primavera Pers, Leiden 2017). 
Rob Brouwer 

 

  

Nu 
Cijfertjes (Inschrijvingen en examens): 
Om de een of andere reden loopt het met de inschrijvingen niet zo storm als 
een aantal jaren geleden. Een van de oorzaken is ongetwijfeld het grote aantal 



 

gymnasia in Amsterdam en andere verwante scholen die de afgelopen jaren 
opgericht zijn. Amsterdam kent nu 5 gymnasia (Barlaeus, Ignatius, Cygnus, het 
4e en het Vossius) en ook pas bijgekomen scholen als bijvoorbeeld het 
Hyperion die met hun onderwijsprogramma op dezelfde doelgroep mikken. 
Bovendien stichten bestaande scholengemeenschappen als het Cartesius en 
het Spinoza nevenvestigingen met bijzondere onderwijsprogramma’s, die ook 
veel ouders en leerlingen trekken. Om de drie jaar is er plek voor een zesde 
eerste klas op het Vossius. Onder andere dankzij het nieuwe lotingssysteem 
binnen Amsterdam kwamen die zes klassen gemakkelijk vol. 
Het kan niet gelegen hebben aan de examenresultaten van de afgelopen jaren. 
De laatste lichting telde 136 leerlingen waarvan er 4 gezakt zijn 
(slagingspercentage dus 97 %). Bijna dertig leerlingen verdienden een cum 
laude: dit betekent dat zij geen cijfer lager dan een zeven hadden en gemiddeld 
een acht. 
 
Personalia 
Elk jaar verlaten wat oudgedienden de school: dit jaar waren dat Jolanda de Wit 
(Klassieke talen), die al lang op het Vossius les gaf, coördinator geweest is en 
actief participeerde in de Romereizen, Marluke Motké (Frans) die met pensioen 
gaat, Anna Bos (Klassieke talen), die les gaat geven op het gymnasium in 
Leiden en Joppi Tiersma (Muziek). Laatstgenoemde had eigenlijk vorig jaar met 
pensioen zullen gaan, maar wilde nog graag haar laatste zesde klas naar het 
eindexamen brengen. Haar afscheid was uiteraard zeer muzikaal getint met 
vele oud-leerlingen die haar een hommage kwamen brengen. Zij was één van 
de drijvende krachten achter het Café Chantant, het Winterconcert, het 
compositieproject, het Orkestival (gymnasia uit het hele land musiceren in het 
Concertgebouw) en tal van andere activiteiten. Dankzij haar contacten in de 
kunstwereld konden onze leerlingen vaak gratis of voor weinig geld naar allerlei 
concerten. 
Binnen de sectie Biologie zijn er twee zwangere docenten, waardoor onder 
andere oudgediende Gerriete Kooy wederom haar opwachting maakt om in te 
vallen aan het begin van het schooljaar. Komend jaar is er ook een nieuwe 
coördinator eerste klas: Liesbeth van Lankveld (Frans) geeft het stokje over aan 
Maina van Ierland (Geschiedenis). 



 

Straks: Verbouwing 
Deze foto van de cour (juni 18)  spreekt voor zichzelf. Leerlingen kunnen hun 
fietsen nu aan voor- en zijkant kwijt. In het perkje aan de voorkant is er nu ook 
gelegenheid voor hen om tussen de lessen door te chillen. Als ze dat tijdens de 
lessen willen doen, levert dat vaak problemen op met de lesgevers van de 
begane grond. Leerlingen beseffen vaak niet dat ook een gesprek dat op 
normale toonhoogte gevoerd wordt, letterlijk verstaanbaar is in het lokaal. De 
Centrale Examens en de laatste schoolexamens konden vanwege de 
geluidsoverlast niet plaatsvinden in de aula, maar werden tot ieders 
tevredenheid verplaatst naar het Frans Ottenstadion, vlakbij het Olympisch 
stadion. De diploma’s werden uiteraard wel in een fraaie (en warme) ceremonie 
uitgereikt in de aula. 
  

  

Vossius in de oorlog (1): 1940 
 
In 1976 verscheen in het tijdschrift Ons Amsterdam een artikel van D. de Boer 
over een Halve eeuw vossius-gymnasium -1926-1976- , waarin vooral de eerste 
twintig jaar beschreven werden. Onderstaande gegevens komen uit dit artikel 



en van de website JOODSAMSTERDAM. 
Uit de archieven blijkt dat een vierde tot een derde van de leerlingen op het 
Vossius vlak voor de oorlog joods was. Dat lijkt veel, maar op dat moment 
woonden er 100.000 joden in Amsterdam (een achtste deel van de bevolking). 
Die woonden voornamelijk in Oost en Zuid en dat waren de buurten waarvoor 
het Vossius bestemd was. 
In mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. Dat betekent voor de school dat er 
tijdelijk geen les wordt gegeven. In eerste instantie betreft het alleen de 
meidagen van 1940. Daarna moet de school het eigen gebouw enige tijd ‘delen’ 
met het R.K. Gymnasium (het Ignatiuscollege). Kort daarna, waarschijnlijk juni, 
moest het hele gebouw worden ‘afgestaan’ aan de Duitse politietroepen (de 
Grüne Polizei). De school, de leerlingen en hun leraren, werden tijdelijk 
ondergebracht in de 4e Hogere Burgerschool aan de Jozef Israëlskade 45. Dit 
opgedrongen “huwelijk” van twee scholen heeft geduurd tot eind november 
1940. In die periode werkten beide scholen met een wisselrooster. Daarna kon 
het Vossius weer terug naar het oude nest in de Messchaertstraat. De school 
kreeg nu zelf inwoners. De 3e  HBS met 5-jarige cursus kwam inwonen, omdat 
hun gebouw op zijn beurt was gevorderd voor de Duitse politietroepen. Er kwam 
opnieuw een wisselrooster. 
De gemeente Amsterdam, afdeling Onderwijs, schrijft in een brief van 7 juli 
1941 dat deze situatie voor de voortgang van de scholen niet kan voortduren. 
Deze brief is gericht aan de directeuren en rectoren van de 3 e HBS, het 
Vossiusgymnasium, het Barlaeusgymnasium, het Amstellyceum, het Hervormd 
Lyceum, de Chr. HBS A en B en het St. Ignatiuscollege (afd. HBS en 
Gymnasium). 
Want, zo schrijft de gemeentesecretaris: “Het behoeft geen betoog, dat dit in 
hooge mate schadelijk voor het onderwijs is geweest. Het onderwijs kon niet 
steeds op het gewenschte peil worden gehandhaafd en aan de leerlingen kon 
niet die zorg worden besteed, welke zij behoeven.” 
De HBS-klantjes kregen van de rector ook de schuld van allerlei kleine 
vernielingen in de school. Bovendien miste de amanuensis opeens allerlei 
gereedschap en dat zou ook niet toevallig zijn… 
Pas toen de Vossiusleerlingen op de eigen school terug waren begonnen de 
problemen. De leerlingen waren politiek geëngageerd en onderlinge discussies 



konden zo hoog oplopen dat een leerling dreigde een medeleerling aan te 
geven bij de bezetter. 
Op de school zaten kinderen met NSB-ouders, die het niet makkelijk hadden. 
Ze werden genegeerd en niet uitgenodigd op feesten. Daarbij was er onder alle 
andere leerlingen een groot saamhorigheidsgevoel, van 1e klasser tot 
6e  klasser. 
 
Eind 1940 werden alle Joodse leraren uit hun functie gezet, nadat de 
schoolleiding in oktober daarover een brief van de bezetter met deze opdracht 
had ontvangen. Het betrof 6 leraren; Biegel, De Miranda, Van Praag, Premsela, 
Presser en Roodenburg. 
Presser: “Van de ene dag op de andere. Ik had het bevel, het aangetekende 
stuk gekregen dat mij verbood reeds de volgende dag naar school te gaan. Ik 
heb het stuk nog….Maar toen gebeurde er iets op school. Het Vossius-
gymnasium is een van de weinige scholen geweest waar een staking is 
uitgebroken. Een paar jongens namen er de leiding van, een aantal liep mee, en 
de niet-joodse leraren zaten natuurlijk in een wanhopig dilemma…. Zij hebben 
geprobeerd de zaak zo’n beetje te sussen en dat is ook gebeurd.” 
Presser uit Ondergang: “Men zal het de schrijver wel niet euvel duiden dat hij 
een bijzonder licht laat vallen op de staking, die spontaan uitbrak onder de 
leerlingen van zijn eigen school, het Amsterdamse Vossiusgymnasium. Hiertoe 
hadden twee leerlingen van de vijfde klas het initiatief genomen, Lucas van der 
Land en Bart Joost Romein; als pikante bijzonderheid volge hierop, dat de 
eerstgenoemde zelfs de school de rug toekeerde, maar, met privaat-lessen van 
ontslagen Joodse leraren klaargemaakt voor het staatsexamen, zijn 
einddiploma een jaar eerder haalde dan zijn minder opstandige klasgenoten.” 
Op 28 november besloot een aantal leerlingen de school niet meer in te gaan. 
Rector Bruijn sprak de leerlingen toe. De meerderheid ging de school weer in, 
op 25 leerlingen na wat later die dag nog uitgroeide tot 37 leerlingen. 
De stakende leerlingen werden voor een week geschorst wegens “een ernstig 
vergrijp tegen de schoolorde”, maar rector Bruijn was het eigenlijk met de 
leerlingen eens; hij liet in een telefoongesprek aan de ouders van Bart Romein 
(één van de organisatoren) weten dat de leerlingen eigenlijk een pluim 
verdienden. 



De curatoren van de school wilden een dergelijke actie verder voorkomen en 
stuurde de ouders een circulaire waarin zij hen erop aandrongen toe te zien dat 
een dergelijke uiting verder voorkomen werd. De leerlingen mochten op geen 
enkele wijze, zelfs niet door het dragen van insignes of emblemen, uiting geven 
aan protest. “De gedragingen van enkelen hunner, die zich blijkbaar nog niet het 
juist beeld hadden gevormd van den ernstigen plicht om al datgene te vermijden 
wat indruischt tegen de houding, welke tegenover de bezettende overheid en de 
van haar uitgaande maatregelen dient te worden aangenomen, kortom alles, 
wat henzelf of anderen of de geheele school in gevaar kan brengen, hebben 
ons genoopt opnieuw leerlingen te berispen en te straffen. Wij binden U daarom 
nog eens op het hart Uwer kinderen of pupillen er van te doordringen: …. .“ De 
ouders moesten deze circulaire ondertekend terug sturen, wat niet door alle 
ouders gedaan werd. De later bekend geworden historicus Jan Romein (vader 
van Bart) schrijft een brief aan de heren Curatoren waarin hij aangeeft dat hij al 
naar aanleiding van de eerdere brief van 28 november 1940 met zijn zoon heeft 
gesproken. Hij schrijft dat hij er zijn zoon op gewezen heeft dat hij: “1e  zijn 
geweten zuiver moest houden, 2e  moest doen wat dat zuivere geweten hem te 
doen ingeeft en 3e  daarbij de uiterste zorg moest betrechten noch zijn rector 
noch zijn leraren noch zijn mede-scholieren in verlegenheid te brengen.” 
 De rector Bruijn deelt anderzijds mee aan de bezorgde curatoren: “dat de 
ontstemming onder de leerlingen over het gedwongen vertrek der Joodsche 
docenten, waaronder ook de heer Presser, die zeer gezien is, bijzonder groot 
was. Hoewel spreker van te voren tegen demonstraties gewaarschuwd had, 
wilden ± 100 leerlingen de school niet binnengaan. Na een lange bespreking 
gelukte het om het grootste deel binnen te krijgen. Degene, die toch geweigerd 
hebben de school binnen te gaan, moesten streng gestraft worden. De 
gestraften bleken dit zelf ook wel te begrijpen, evenals de ouders.” Toch blijft 
het onrustig, blijkt bijvoorbeeld uit een brief van curatoren uit januari 1941. 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al beschreven werd door Hanny Michaelis, toen 
(joodse) leerlinge op het Vossius, werd er ook al snel gecensureerd. Bepaalde 
boeken, die als anti-Duits beschouwd werden moesten in oktober ’40 al uit de 
bibliotheek gehaald worden. Later werden ook agenda’s en kastjes 
gecontroleerd op anti-Duitse of pro-koningshuisuitingen. De afbeeldingen van 



 

de koningin en familie moesten uit de boeken verwijderd worden. 
Volgende brief: de joodse leerlingen moeten van school. 

 

2017-2018: 
Vossius wint Orkestival do 8 maart 
Ons schoolorkest is een symfonieorkest dat zich uitsluitend richt op een klassiek 
repertoire. Het orkest staat onder leiding van dirigent Coen Stuit. Ieder jaar 
speelt het orkest in het Concertgebouw tijdens het Orkestival. Het Orkestival is 
een festival waar veel landelijke gymnasiale schoolorkesten aan deelnemen. 
Als je naar de site van het Vossius gaat, kun je een impressie aanklikken van de 
uitvoering. Die is live opgenomen in het Concertgebouw te Amsterdam door de 
filmploeg van het Vossius Gymnasium onder leiding van Marco van Bergen. 

  

Debaters op dreef 
Niemand beter dan de Vossius debaters tijdens de finale van het Benelux-
debattoernooi in Nijmegen! De wereld zou beter af zijn als niemand zou liegen 
was de stelling van het toernooi. Jonathan, Jimme en Philip wisten de jury te 



 

overtuigen dat eerlijkheid het langst duurt. Hiermee veroverden ze de 
felbegeerde beker. We feliciteren onze jongens met de eerste plaats en we 
vinden het ook leuk dat we de regerende Nederlandse kampioen, het 
Mendelcollege, verslagen hebben. 
 
Introductie nieuw vak 
Met ingang van januari 2018 kunnen leerlingen van het Vossius Gymnasium het 
nieuwe vak Wereldcultuur volgen. Het is een interdisciplinair vak dat erop 
gericht is om de leerlingen uit klas 4 en 5 kennis te laten maken met 
verschillende (met name niet-westerse) culturen. Leerlingen bezoeken 
exposities, analyseren literatuur, film, fotografie en beeldende kunst en volgen 
colleges aan de Universiteit van Leiden. Ze doen onderzoek naar de 
representatie van mensen en culturen in beeld en taal. Ook de invloed van 
andere culturen op de eigen identiteit staat centraal. 
De bijeenkomsten vinden plaats in het museum, de bioscoop, de universiteit of 
op school en worden begeleid door gastdocenten, professionals en de 
ontwikkelaars van het vak Mira Beukering en Jacqueline Hofte. 
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