Archief van het Barlaeus Gymnasium met
rechtsvoorganger en Vondel Gymnasium
N. Verhoeff

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 31051
Periode: 1889 - 2003

Archiefvormers
Barlaeus Gymnasium : 1
Vondel Gymnasium : 2

Inleiding
Het Barlaeus Gymnasium is de oudste school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. De
geschiedenis van haar rechtsvoorgangers reikt terug tot in de late middeleeuwen. We spreken
pas van het Barlaeus Gymnasium sinds 1927, omdat een jaar eerder een tweede gymnasium
werd geopend dat het Vossius Gymnasium werd genoemd. Daarvoor stond de school bekend
als Stedelijk Gymnasium.
De basis van de onder dit toegangsnummer opgenomen archieven is in 2004 door het Barlaeus
Gymnasium overgebracht naar het Stadsarchief. Het Barlaeus Gymnasium is de rechtsopvolger van het Stedelijk Gymnasium, die op haar beurt weer een rechtsopvolger is van de Latijnse
School. De archieven van de Latijnse School en het Stedelijk Gymnasium, maar ook deels van
het Barlaeus Gymnasium (in ieder geval tot 1945), zijn te vinden onder toegangsnummer 260.
In de inleiding op toegangsnummer 260 is een verhandeling opgenomen over de lotgevallen van
de oude archieven van het Barlaeus Gymnasium en aanverwanten.
De hier beschreven stukken die in 2004 zijn overgebracht, waren in eerste instantie aangemerkt
als aanvulling op toegangsnummer 260. Onder toegangsnummer 260 is sprake van de archieven
van de rector van de Latijnse School en het Stedelijk of Barlaeus Gymnasium. Het in 2004
overgebrachte archief betrof echter een veel omvattender schoolarchief dan enkel dat van de
rector. Daarom is besloten om deze aanvulling en eventuele toekomstige aanvulling van het
Barlaeus Gymnasium onder een eigen toegangsnummer te plaatsen. Helaas zijn er in deze
aanvulling ook verscheidene stukken aantroffen van voor 1945 en zelfs uit de negentiende eeuw.
Er is dus geen sprake van een chronologische cesuur en zodoende is dit archief nauw verbonden
aan archief 260 Archieven van Scholarchen en Curatoren en Rector van de Latijnse School, Curatoren van de Openbare Gymnasia en van de Rector van het Stedelijk of Barlaeusgymnasium.
Naast de algemene stukken met betrekking tot de organisatie van het onderwijs, zijn in dit
archief ook een paar stukken opgenomen van de leerlingenvereniging Disciplina Vitae Scipio,
die onder andere een eigen letterkundige bibliotheek bijhielden.
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Vondel Gymnasium
Ook werd tussen de stukken het archief van het Vondel Gymnasium gevonden. Dit Gymnasium werd in 1957 als derde Gymnasium (naast het Barlaeus en het Vossius) geopend om
het groeiende aantal leerlingen ten gevolge van de na-oorlogse babyboom te kunnen opvangen.
Tien jaar later liep het leerlingenaantal drastisch terug en werd het Vondel Gymnasium in 1968
alweer opgeheven en ging het op in het Barlaeus Gymnasium.

Archief
Het archief omvat zon 1,5 strekkende meter. Het is geschoond op basis van de Lijst van voor
vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven zoals gepubliceerd in de
Nederlandse Staatscourant van 20 december 1983. Circa 0,15 meter is vernietigd.

Inventaris
1 Archief van het Barlaeus Gymnasium, en rechtsvoorgangers
1.1 Stukken van algemene aard
1.1.1 Vergaderstukken
1 Vergaderstukken van de schoolleiding, met bijlagen 1991 - 1993 1 pak
1.1.2 Correspondentie
2-6 Correspondentie met het Stadhuis 1932 - 1974 5 pakken
2 - 1932 - 1947
3 - 01/1954 - 12/1958
4 - 01/1959 - 12/1966
5 - 01/1967 - 08/1968
6 - 09/1968 - 10/1974
7 Algemene correspondentie 1961 - 1982 1 pak
8 Ingekomen stukken van het Onderwijskundig Studiecentrum 1963 - 1968
1 pak
9 Correspondentie met de Curatoren der Openbare Gymnasia van Amsterdam 1965 - 1970 1 pak
1.1.3 Jaarverslagen
10 Halfjaarlijkse verslagen van de rector van het Stedelijk Gymnasium 1915
- 1924 1 omslag
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.1 Organisatie
11 Rondschrijven met het verzoek aan alle oud-leerlingen om een bijdrage
te leveren aan een afscheidscadeau voor rector H.P. Meijer 1913 1 stuk
12 Uitgave van het tijdschrift ’1B – Barlaeus – Journaal’, jrg. 1, no. 5 1937
1 stuk
13 Uitgaven van de schoolkrant ’Suum Cuique’, orgaan van het Barlaeus
Gymnasium 1937 - 1965 3 stukken
14 Stukken betreffende de viering van honderd jaar openbaar gymnasiaal
onderwijs in Amsterdam 1947 1 pak
15 Nota over de bevoegheid van curatoren met betrekking tot het toelaten
en bevorderen van leerlingen 1960 ca. 1 stuk
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16 Stukken betreffende verstrekte statistische gegevens aan het Bureau van
Statistiek der Gemeente Amsterdam en het Centraal Bureau voor de
Statistiek 1961 - 1969 1 pak
17 Nota over de aansprakelijkheid van leerkrachten 1964 1 stuk
18 Vergaderstukken van verschillende overleggen tussen leraren 1969 - 1976
4 stukken
19 Bericht van E. Kamphuis Suermondt aan alle docenten van het Barlaeus
Gymnasium over een adviesgroep die is opgericht om de gerezen problemen in de organisatie aan te pakken 1970 1 stuk
20 Bericht van K. Kuiper aan de docenten met een aantal aandachtspunten
waar zij tijdens hun les rekening mee dienen te houden 1970 ca. 1 stuk
21 Bericht aan de docenten over de procedure van de rapportvergadering
van 4 maart 1970 1 stuk
22 Reglement met betrekking tot de kantine 1970 ca. 1 stuk
23 Bericht van A.K. van Overbeeke aan de docenten met een plan voor het
opzetten van een schooladviesraad 1970 1 stuk
24 Taakverdeling van de schoolleiding 1970 1 stuk
25 Huishoudelijk reglement van de oudercommissie 1970 ca. 1 stuk
26 Discussienota met argumenten voor Gymnasia en Gymnasiale afdelingen van Scholengemeenschappen en argumenten voor integrale Gymnasia
1970 ca. 1 stuk
27 Stukken betreffende het eventueel overnemen van leerlingen van het Ir
Lely Lyceum 1973 2 stukken
28 Huishoudelijk reglement van het Barlaeus Gymnasium 1975 ca. 1 stuk
29 Huishoudelijk reglement van de commissie schooloverleg 1978 1 stuk
30 Huishoudelijk reglement van de leerlingenraad 1981 1 stuk
31 Regeling van het schoolonderzoek in de cursus 1986-1987 voor de vijfde
klas en 1987-1988 voor de zesde klas 1986 1 stuk
32 Regeling van het schoolonderzoek in de cursus 1988-1989 voor de vijfde
en zesde klas en 1989-1990 voor de zesde klas 1988 1 stuk
33 Notulen van de ADV (Algemene Docenten Vergadering?) van 9 juni 1988
1 stuk
34 Regeling voor de overgangsvergadering 1988 1 stuk
35 Regeling betreffende de bevoegdheden en werkzaamheden van de toelatingscommissies voor het gemeentelijk vwo-havo-mavo 1989 1 stuk
1.2.2 Leerlingen
36 Routeomschrijving van een rij-jool 1925 ca. 1 stuk
37 Correspondentie verzameld door de ab-actissen van de Gymnasiastenbond van het Barlaeus ’Suum Cuique’, chronologisch en op bestuursjaar
geordend 1931 - 1946 1 pak
38 Correspondentie met een ouder over een voorval tussen zijn kind en een
docent over vermeende uitspraken jegens zijn kind 1939 - 1940 1 omslag
39 Brief van rector C.R. van Paassen aan de ouders en verzorgers der leerlingen met het verzoek opgave te verstrekken van de leerlingen die van
Joodse bloede zijn 1941
Deze brief is door de archiefvormer aangekocht op een veiling bij Bubb
Kuyper in mei 2004. Een kopie van het desbetreffende lot uit de veilingcatalogus is bijgevoegd
40 Stukken betreffende het organiseren van de promotie der leerlingen 1957
- 1968 1 omslag
41 Stukken van de Vereniging van Oudleerlingen van het Barlaeusgymnasium, Unum Stabile 1966 - 1967 1 omslag
42 Berichten aan ouders en leerlingen 1969 - 1977 1 pak
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43 Verslag van de vergadering van de voorbereidingscommissie van de leerlingenraad 1976 1 stuk
1.2.3 Onderwijs
44 Rooster van de eindexamens 1909 1 stuk
Afkomstig uit oud bezit van het Stadsarchief Amsterdam
45 Eindexamenopgaven 1924 - 1961 1 pak
Geheel compleet. Alleen 1945 mist, toen waren er geen eindexamens
46 Eindexamenroosters 1934 - 1963 1 pak
47 Stukken betreffende schoolvoorstellingen 1947 - 1989 1 pak
48-49 Verzamelde stukken en documentatie over het vieren van 4 en 5 mei in
de klas 1955 - 1967 2 pakken
48 - 1955 - 1965
49 - 1966 - 1967
50 Stukken betreffende excursies naar de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) 1962 1 omslag
51 Stukken van de gymnasiale adviescommissie Klompmaker over onderwijshervormingen als gevolg van de Mammoetwet 1962 - 1968 1 pak
52 Stukken betreffende excursies naar de Rotterdamse Bank N.V. 1963 4
stukken
53 Verzamelde documentatie en verslagen van verschillende overleggen over
de positie van het categoraal gymnasium binnen de onderwijshervormingen als gevolg van de Mammoetwet 1963 - 1968 1 pak
54 Stukken betreffende het organiseren van voorlichtingsavonden voor schoolkeuze
1963 - 1970 1 pak
55 Stukken betreffende het organiseren van werkweken en excursies 1965 1982 1 pak
56 Het Antimammoetrapport, uitgegeven door de werkgroep Mammoetwet
van de Kritiese Leraren Nijmegen 1969 1 stuk
57 Stukken van het decanaat over voorlichting voor beroepskeuze en studiekeuze
in het academisch en hoger beroepsonderwijs 1969 - 1972 1 omslag
58 Voorlopige ontwerpregeling schoolonderzoek 1970 ca. 1 stuk
59 Discussiestuk over de herexamens behorende bij een onbekende vergadering 1970 ca. 1 stuk
60 Schoolgids 2003-2004 2003 1 katern
1.2.4 Oudervereniging
61 Financiële verantwoording van de oudercommissie over de periode 1 augustus 1973 t/m 31 juli 1974 en de begroting voor de periode 1 augustus
1974 t/m 31 juli 1975 1974 2 stukken
62 Notulen van de ouderavond van het Barlaeus Gymnasium van 26 oktober
1976 1 stuk
63 Correspondentie en vergaderstukken van de Oudervereniging van het
Barlaeus Gymnasium, chronologisch geordend 1989 - 1994 1 pak
1.2.5 Gebouw
64 Stukken betreffende verschillende verbouwingen van het schoolgebouw
aan de Weteringschans en andere facilitaire zaken 1962 - 1974 1 pak
1.2.6 Samenwerking
65-67 Vergaderstukken en correspondentie van het College van Directeuren en
Rectoren van openbare scholen voor vhmo te Amsterdam, en rechtsvoorgangers 1938 - 1969 3 pakken
65 - 10/1938 - 10/1962
66 - 11/1962 - 08/1966
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67 - 09/1966 - 12/1969
68 Vergaderstukken en correspondentie van bijeenkomsten tussen de rectoren van de openbare gymnasia en hoofden van openbare lagere scholen
1962 - 1971 1 omslag
1.2.7 Leerlingenvereniging ’Disciplina Vitae Scipio’
69 Ingekomen correspondentie bij de Gymnasiasten Vereniging ’Disciplina
Vitae Scipio’ 1889 - 1916 1 pak
Er zit Ã©Ãbriefkaartje uit 1946 bij
70 Reglement van de bibliotheek der letterkundige vereniging Disciplina
Vitae Scipio van het Barlaeus Gymnasium, opgetekend door bibliothecaris Paul Scholten 1890 ca. 1 stuk
71-78 Uit de bibliotheek van DVS 1889 - 1910 8 banden
71 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Vox Gymnasii, Orgaan voor
Neêrlands Gymnasiasten’, jrg. 1, no. 1 t/m jrg. 1, no. 23 en het tijdschrift ’Juventus, Orgaan voor de Nederlandsche Gymnasiasten’, jrg.
1, no. 1 t/m jrg. 1, no. 7 1889 - 1890
Geschenk van Dr. A.G.C. de Vries ter gelegenheid van het 10e lustrum
van DVS, toegevoegd aan de bibliotheek in september 1942
72 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Vox Gymnasii, Orgaan voor
Neêrlands Gymnasiasten’, jrg. 2, no. 1 t/m jrg. 3, no. 1 1890 1891
Geschenk aan DVS van een oud vice-praeses, toegevoegd aan de bibliotheek in september 1942
73 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Vox Gymnasii, Orgaan voor
Neêrlands Gymnasiasten’, jrg. 4, no. 1 t/m jrg. 4, no. 22 1892 1893
Geschenk aan DVS van een oud vice-praeses, toegevoegd aan de bibliotheek in september 1942
74 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Vox Gymnasii, Orgaan voor
Neêrlands Gymnasiasten’, jrg. 6, no. 1 t/m jrg. 6, no. 22 1894 1895
Geschenk aan DVS van een oud vice-praeses, toegevoegd aan de bibliotheek in september 1942
75 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Varietas, Maandelijksch Tijdschrift voor Gymnasia en H.B.S.’, jrg. 2, no. 18 t/m jrg. 4, no. 49-50
1900 - 1902
geschonken door Henry Pierre Heineken en in september 1942 toegevoegd
aan de bibliotheek
76 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Elck wat wils, Halfmaandelijksch
Tijdschrift voor Gymnasium, Handelsschool, Hoogere Burgerschool en
andere Inrichtingen van Onderwijs’, jrg. 2, no. 1-2 t/m jrg. 2, no. 22
1902 - 1903
toegevoegd aan de bibiliotheek in september 1942
77 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Nuntius Gymnasiorum, Gymnasiaal Maanblad’, jrg. 7, no. 1 t/m jrg. 7, no. 11-12 1902 - 1903
Aan DVS ten geschenken gegeven door de heer L.A. van Wijk, toegevoegd
aan de bibliotheek in september 1942
78 Gebonden uitgaven van het tijdschrift ’Rostra Gymnasiorum, Orgaan
van den Nederlandschen Gymnasiasten Bond’, jrg. 2, no. 1-2 t/m jrg.
2, no. 21 1909 - 1910
Verzameld onder F.H. van Heukelom (bibliothecaris 1910-1911) en toegevoegd
aan de bibliotheek in september 1942
1.2.8 Publiciteit
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87-98 Schoolagenda’s in opdracht van het Barleus Gymnasium uitgegeven 1952
- 1964 12 delen
87 - 1952
88 - 1953
89 - 1954
90 - 1955
91 - 1956
92 - 1957
93 - 1958
94 - 1959
95 - 1960
96 - 1961
97 - 1962
98 - 1964
1.3 Documentatie
79 Verzamelde uittreksels over de geschiedenis van het Barlaeus Gymnasium 1968
ca. 3 stukken
2 Archief van het Vondel Gymnasium
2.1 Stukken van algemene aard
80-82 Correspondentie met het Stadhuis 1957 - 1966 3 pakken
80 - 09/1957 - 08/1960
81 - 09/1960 - 12/1963
82 - 01/1964 - 09/1966
83-84 Correspondentie met de Curatoren der Openbare Gymnasia van Amsterdam
1957 - 1966 1 pak en 1 omslag
83 - 07/1957 - 03/1964
84 - 04/1964 - 06/1966 1 omslag
2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
85 Statistische mededelingen van de afdeling Onderwijs der Gemeente Amsterdam 1959 - 1965 1 pak
86 Uitgaven van de schoolkrant ’Verselolque’, orgaan van het Vondel Gymnasium 1962 - 1967 1 omslag
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