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Toen de grote staatsman Thorbecke in 1863 zijn wet op het middelbaar onderwijs ook 
in de Eerste Kamer zag aangenomen, sprak hij de profetische woorden: "Wij gaan, 
Mijne Heeren, eene groote en blijvende weldaad aan het land bewijzen". 
De toen mogelijk gemaakte H. B. S. zou de eerste stap zijn op weg naar een nieuw 
onderwijs. Die nieuwe school beoogde, om nogmaals Thorbecke te citeren, "de 
vorming van die talrijke burgerij, die naar algemene kennis, beschaving en 
voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht'. En 
daarvoor moest dan gekozen worden op 12-jarige leeftijd. 
De directeur van de gemeentelijke H. B. S. in Dordrecht, dr. A. van Oven (een van de 
voormannen van de latere S. D. A. P.) publiceert in 1883 een artikel waarin hij pleit 
voor een regeling waarbij de voor H. B. S. of gymnasium bestemde leerlingen eerst 
drie jaar een (nieuwe) middelbare school volgen, waarna ze kunnen kiezen voor 
bijvoorbeeld drie jaar gymnasium of twee jaar H. B. S. 
Dan verschijnt in 1898 een brochure waarin enkele prominente landgenoten (onder 
wie dr. Van Oven) aandringen op uitstel van de beroepskeus door een school mogelijk 
te maken als voorbereiding op de studie van H. B. S. en gymnasium. De redactie van 
De Gids vraagt dan een van de ondertekenaren, de oud-rector van het Zwolse 
gymnasium dr. J. H. Gunning Wz,. een artikel te schrijven over de organisatie van ons 
onderwijs. 
Als man van de praktijk wijst hij er op dat de klassieke talen onmogelijk aanspraak 
kunnen maken op een plaats in de ontwikkeling van alle hoger ontwikkelden. Hij 
schrijft dan: "Het leerplan van de eerste drie leerjaren van gymnasium en H. B. S. 
moet volkomen gelijk worden gemaakt en het overwicht daarin moet worden 
toegekend aan de drie moderne talen. Het onderwijs op gymnasium en H. B. S. en 
hun "vóórscholen" moet geregeld worden in één nieuwe wet die tevens het 
(gemeenschappelijk) toezicht op dat onderwijs regelt". 
In die tijd, zo'n honderd jaar geleden, wordt in onze stad al druk geëxperimenteerd 
met een nieuwe vorm van onderwijs, niet met leren door luisteren, maar door doen. 
Op de Koningin Emmakade 30 hebben de Leidse fabrikant C.H.Krantz en de minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid ir.C.Lely een school opgericht waar onder leiding 
van de onderwijzer P. T. van der Meulen nieuwe inzichten een kans krijgen en waar - 
voor het eerst - handenarbeid een plaats in het leerplan krijgt. De school trekt de 
aandacht, krijgt meer leerlingen en moet verhuizen naar Buitenhof 48. Naast de 
kinderen Krantz en Lely zijn daar ook kinderen van dr. Roosenburg, staatsraad Asser 
en van Jan Ligthart, hoofd van een lagere school in de Tullinghstraat, midden in de 
Haagse Schilderswijk. In 1897 gaat er al zo'n roep uit van wat daar gebeurt, dat 
bijvoorbeeld de Koningin-Moeder en prinses Wilhelmina een langdurig bezoek 
brengen.  
In de onderwijswereld gist het, de ideeën van Jan Ligthart vinden meer en meer 
aanhangers en onder hen bevindt zich een jonge bankier, die meent dat de school 
Buitenhof 48 als basis kan dienen voor een grotere inrichting. En deze nauwlijks 20-
jarige bankier, J.H.Kann, hoofd van het Haagse bankiershuis Lissa en Kann, met een 
feilloos gevoel voor de behoeften en stromingen van de tijd, zette de school toen om 
in de Haagsche Schoolvereniging, stichtte een nieuw gebouw aan de Nassaulaan, de 
bekende witte villa. Daar begon in september 1902 het nieuwe lager onderwijs met 
het idee van Kann om ook voor het middelbaar onderwijs nieuwe ideeën te 
verwerkelijken.  
In hetzelfde jaar vraagt Ligthart de jonge Casimir mederedacteur te worden van zijn 
tijdschrift School en leven en die schrijft dan bijvoorbeeld:"Wij zien de toekomst. We 
bouwen nieuwe scholen en stelsels in onze gedachten, in onze vergaderingen, in onze 
bladen". In het gebouw van de Haagsche Schoolvereniging houdtin 1905 deze Casimir 
een voordracht, waarin hij pleit voor de nieuwe middelbare school met voor alle 



leerlingen een gemeenschappelijke onderbouw en als daartoe in hetzelfde jaar wordt 
besloten door het bestuur van die H.S.V. wordt Casimir als hoofd van die 
Vervolgschool benoemd.  
Dan komt mr.J.Limburg in beeld. Hij is geïnteresseerd, hij ziet mogelijkheden en wijdt 
zijn beste krachten aan de school. Naast zijn werk - later - als vertegenwoordiger van 
ons land bij de Volkenbond, voorzitter van tal van staatscommissies, curator van de 
Leidse universiteit, adviseur en/of bestuurslid van vele instellingen, heeft hij een 
bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van een nieuw type onderwijs. 
In november 1907 heeft hij in zijn villa Candida op de Oude Scheveningseweg 108 een 
bijzonder gezelschap uitgenodigd. Men kwam bijeen niet alleen om van gedachten te 
wisselen met betrekking tot de Vervolgschool maar om een daad te stellen. Zo komt in 
de zomer van 1908 een vereniging tot stand en in de vergadering van 11 mei 1909 
wordt besloten een Lyceum te stichten. Daarover schrijft J.H.Gunning een artikel, 
waarop dr.A.van Oven reageert. Hij verwijt de Haagse initiatiefnemers dat zij nu een 
particuliere school stichten, "een modelinrichting, waar toch alleen "the upper ten" van 
zullen profiteren" , waar alleen "de kinderen van de bezittende klasse partij van 
trekken; voor het volk is daarmee niets gedaan". 
Gunning reageert furieus. Hij wijst er op dat ze al enkele decennia wachten op 
wettelijke mogelijkheden, maar dat die uitblijven. Dat de wereld daar niet op kan 
blijven wachten. Dat nu enkele kapitaalkrachtige, sociaal bewogen vaderlanders het 
initiatief hebben genomen om vrijwillig en op eigen kosten een school te stichten die 
die idealen kan verwezenlijken, is toch heel bijzonder en hij wijst Van Oven er op dat 
als het mislukt zij voor een kapitaal de mist ingaan, maar als het experiment slaagt, 
dan kan ons volk aan de regering vragen of zij de tijd niet acht gekomen die weldaad 
voor allen mogelijk te maken.  
 
De tijd gaat snel en dan komt 9 september 1909, onlangs honderd jaar geleden.  
In de gymnastiekzaal van de witte villa (waar voor de Vervolgschool al een etage was 
opgezet) vond een eenvoudige plechtigheid plaats. Mr. Limburg had dr.J. W.IJzerman 
bereid gevonden voorzitter te worden van het directorium. Ook dit was weer een 
voortreffelijke keus. IJzerman was oud-officier, spoorwegaanlegger, 
petroleummagnaat die in Indië nog op latere leeftijd klassieke talen had gestudeerd. 
IJzerman, die president-directeur is geweest van 1908 tot 1932, opende de 
vergadering, herinnerde aan de voorgeschiedenis, dankte de H.S.V. voor het 
gastheerschap, de ouders van 51 leerlingen voor het vertrouwen, tikte eenmaal met 
een staaf uit het rek in de gymzaal op de grond en zei: "Ik verklaar het Lyceum voor 
geopend". 
 
Het Lyceum gaat een gouden toekomst tegemoet. Onder de bezielende leiding van 
Casimir brengt de school tal van vernieuwingen tot stand. "Het Nederlandsch Lyceum" 
heeft het mogelijk gemaakt, stond aan de wieg van tal van zaken die gemeengoed zijn 
geworden en die ten doop zijn gehouden in het gebouw aan de Willemstraat, dat in 
1912 kon worden gebouwd en betrokken. 
Daar werden de eerste schoolreizen georganiseerd (toen een novum) naar Trier voor 
de bezichtiging van de Romeinse oudheden, naar Leiden om de situatie tijdens het 
beleg bij de Lammenschans te bestuderen, de beroemde Mei-uittochten van de school 
uit, via de Roggewoning naar Meijendel. Toneelspelen en toneelbezoek namen een 
belangrijke plaats in, waarbij mag worden herinnerd aan de opvoering van Joseph in 
Dothan van Vondel, die werd geëerd met de door de Wereldbibliotheek uitgeloofde 
Vondelprijs. Jaarlijkse toneelopvoeringen vonden plaats in het Seinposttheater en in 
de Koninklijke Schouwburg. Talloze schoolclubs werden opgericht en beleefden een 
grote bloei: de hockeyclub, de roeivereniging, de knutselclub, de natuur-historische 
club, een schaakclub, de literaire en debatingclub Geert Groote. Allemaal initiatieven 
van dit lyceum. 



Casimir zag idealiter het Lyceum als een groot huisgezin en vandaar het verband 
buiten de school tussen leraren en leerlingen in sport-, reis- en de andere clubs en het 
streven door middel van ouderavonden de opvoeding in school en huis in harmonie te 
brengen. 
In een tijd waar nog geen radio en tv bestonden, waar de kranten voornamelijk 
nieuwsvoorziening brachten, werden op het Lyceum voor de ouderavonden 
georganiseerd waar nationaal en internationaal bekende sprekers inleidingen hielden 
over heel verschillende onderwerpen als de invloed van de natuurkunde op het 
alledaagse leven (prof. Ehrentfest), de ontwikkeling van 's-Gravenhage in de 19de en 
20ste eeuw (ir. P. Bakker Schut), de muziek van Beethoven, de betekenis van 
Leonardo da Vinci, de Hellenistische cultuur, lezingen van Annie Salomons en van 
Arthur van Schendel uit hun eigen werk en een voordracht van Jacqueline Royaards-
Sandberg. 
Maar vooral onderwijskundig was het Lyceum actief. Zo heeft conrector Reindersma 
naast het practicum natuurkunde, ook een practicum scheikunde ingevoerd, in ons 
land als eerste school. Er waren werkweken, er was een schoolbuitenhuis, ideeën 
allemaal ontstaan in de boezem van het Lyceum. 
Er was een schoolkrant, er waren klassenvertegenwoordigers, een schoolraad uit 
leerlingen van de hoogste klassen, er werd - zij het schoorvoetend– geëxperimenteerd 
met een huiswerkloos weekend, of huiswerkloze dagen, er kwamen steeds meer 
schoolreizen, naar binnen- en buitenland, er waren de onvergetelijke druiventochten 
en de jaarlijkse Zeelandreis, allemaal ingevoerd en uitgewerkt tussende beide 
Wereldoorlogen.  
In die tijd vond het Lyceum navolging: tal  van nieuwe scholen werden opgericht. In 
onze regio het rooms-katholieke lyceum voor meisjes (1915), een gemeentelijk 
lyceum (1925), een vrijzinnig-christelijk lyceum (1929), het Rijnlands lyceum (1936). 
Op Het Nederlandsch Lyceum waren, volgens de gegevens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, de resultaten bijzonder goed: het aantal zittenblijvers is in de 
periode tussen de beide Wereldoorlogen, (veel) lager dan gemiddeld in ons land en het 
percentage geslaagden voor de eindexamens is hoger. Het is ook dit opzicht een heel 
bijzondere school.  
Na de Tweede Wereldoorlog hebben tal van scholen, voortbouwend op wat het Lyceum 
mogelijk had gemaakt, hun onderwijs eveneens gewijzigd. En daarbij deed zich de 
situatie voor dat zij wilden experimenteren met leerplannen en eindexamens en 
daarbij verder gingen (konden gaan) dan in de Willemstraat mogelijk was gebleken. 
Er kwamen in onze stad meer scholen in moderne gebouwen en mede daarom besloot 
het bestuur een nieuw gebouw neer te zetten en de keuze viel op Duinzigt (toen nog 
met een g gespeld). 
Tegelijk met de invoering van de Mammoetwet in 1968 startte het Lyceum, dat met 
o.a. de Nieuwe Meisjesschool was gefuseerd, in een riante vestiging aan de Theo 
Mann-Bouwmeesterlaan. Bouwmeesterlaan. En toen ging de wet van de remmende 
voorsprong van Jan Romein ook hier pas echt gelden: het Lyceum bleef achter, tal van 
scholen trokken meer belangstelling, ook meer leerlingen. Het Lyceum kon die strijd 
niet aan en werd achttien jaar geleden opgeheven. Toen dat bekend werd, schreef 
Mare Chavannes in zijn kroniek in de NRC: "Mijn oude school gaat dicht". Het is niet 
alleen de zijne. Het is de oude school van honderden, van duizenden, van zóvelen die 
altijd kunnen blijven zeggen: 
Het Lyceum heeft eenmaal ons jeugdbestaan geleid. 
Het was triest, maar toen stonden de beide gebouwen er nog. En hu? De gebouwen in 
de Willemstraat en de Theo Mann-Bouwmeesterlaan, waar meer dan tienduizend 
leerlingen school zijn gegaan, bestaan niet meer. Ze zijn gesloopt, zelfs spoorloos. 
 



Velen hebben grote verdiensten gehad voor het Lyceum, nog velen meer zijn blijvend 
beïnvloed door de geest en de sfeer die op deze school, zeker in de Willemstraat, 
leidende beginselen waren. 
Sta mij toe, om dit verhaal een wat levendiger glans te geven, dat ik van elke laag, 
rector, docenten en leerlingen, steeds een drietal noem. 
In de eerste plaats natuurlijk Casimir, de pionier van wie we kunnen zeggen dat zijn 
baanbrekend werk het onderwijs in ons land een totaal nieuw gezicht heeft gegeven. 
Als tweede zijn vriend en opvolger Reindersma, die in de moeilijke tijd van crisis en 
oorlog de school een solide fundament heeft gegeven waardoor de school en het 
instituut lyceum een blijvende plaats in ons onderwijs hebben verworven. Als derde 
noem ik Ten Veldhuys die in de naoorlogse jaren van herstel, wederopbouw en 
vernieuwing de school heeft geleid en die met grote vreugde en diepe dankbaarheid 
heeft beleefd dat zijn school na Vijftig jaar illegaal (zoals zijn onvolprezen gedenkboek 
heet), eindelijk in ons land de wettelijke erkenning kreeg. 
Ik noemde drie lagen en dat is eigenlijk onvoldoende. Op onze particuliere, heel 
bijzondere school waren noodzakelijk een directorium (voor de financiën en de 
administratie) en een curatorium (voor het onderwijs), die misschien wat teveel uit 
het zicht zijn gebleven. Maar onze school heeft een administrateur gehad, die zijns 
gelijke in ons land niet heeft gekend. Als jong boekhouder begon hij in 1927 op de 
administratie en voerde de financiële en departementale correspondentie en al wat 
daarbij kwam kijken, op zo'n bijzondere, persoonlijke wijze, dat hij al in 1940 lid werd 
van zowel het directorium als het curatorium van onze school. Hij was toen al een 
nationaal zowel als internationaal bekend sportman en ook daar blonk hij uit in 
volharding, prestaties en vooral sportiviteit. Tony de Beus bleek onmisbaar en leidde 
veel in goede banen, was aanwezig waar en wanneer het nodig was, ook achter de 
coulissen, zoals het geval was bij de exploitatie van ons schoolbuitenhuis Remmerstein 
en bij de bouw van de nieuwe school aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan. 
Ik keer terug naar de resterende twee lagen, de docenten en de leerlingen. Drie 
docenten noemen van de velen die het Lyceum hebben gediend met hart en ziel, is 
een hachelijke zaak, maar iedereen die enigszins met het Lyceum bekend is, zal mijn 
keus kunnen begrijpen. Het betreft namelijk juffrouw Ahn, die van 1909 tot 1945 
lerares Frans was, die landelijke bekendheid verwierf met haar Mots en Tournures en 
die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten bij haar leerlingen. En daar is 
Veldhuis, die van 1911 tot 1952 leraar wiskunde en na 1945 ook conrector is geweest. 
Hij corrigeerde soms de rector, was betrokken bij veel buitenschoolse bezigheden en 
zonder hem was Remmerstein nooit tot stand gekomen. Wie ook een onvergetelijke 
indruk heeft nagelaten, is Busch. Dertig jaren heeft hij niet zozeer de school als wel 
zijn leerlingen gediend met zijn liefde voor literatuur, kunst, geschiedenis en 
wijsbegeerte. Resteren zoals beloofd drie leerlingen. Wie zouden dat zijn? De 
definitieve keus was niet eens zo moeilijk. Als eerste wilde ik noemen Kitty Leenmans, 
het meisje dat als leerling enkele malen in de schoolkrant al gedichten had 
gepubliceerd en die, net als haar school dit jaar honderd zou zijn geworden. 
Sommigen hebben het al geraden, het is de dichteres M.Vasalis, van wie de bundel 
Parken en Woestijnen zo veel bijzondere gedichten over /'eerbied voor de gewoonste 
dingen" in treffende beelden en woorden bevat. Mijn lessen wijd ik straks aan haar. 
De tweede is ook een meisje, het is Truus van Rossum, die trouwde met een 
klasgenoot, Nanne Kingma, die moeder werd van twee voortreffelijke leerlingen en die 
jaren, jarenlang, de behoedzame penningmeesteres is geweest van de Bond van Oud-
leerlingen die dit jaar 85 is geworden, de Bond dan. De derde is een heel bijzondere 
leerling. Hij zat in 1908 op de H.S.V. en zou het volgend jaar naar het toen nog op te 
richten Lyceum gaan. Hij was - ik zei het al - een bijzonder kind, en dat was-ie, want 
hij richtte als leerling van de H.S.V. toen een hockeyclub op, de Haags Lyceum Club. 
Later dat jaar besloot men voor de school toch de naam Nederlandsch te verkiezen. 
De club was er eerder dan de school en wat 'n club was dat! Hij was een van de eerste 



drie leerlingen die voor het eindexamen slaagde. En toen, twaalf jaar later, in 1924, 
heeft Freek Schuylenburg de Bond van Oud Leerlingen opgericht. Wij mogen hem dus 
wel heel dankbaar zijn. Ik dank U ook voor Uw aandacht! 
 
Jaap Schoon 


