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Op 19 november eindelijk reünie wegens honderdjarig bestaan

Het prille begin van
het Willem de Zwijgercollege
Zaterdag 19 november vindt
(na 2 coronajaren) eindelijk de
reünie plaats ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan
van het Willem de Zwijgercollege. Het Willem opende op 6
september 1920 officieel zijn
deuren als het Lyceum van de
Luitgardeschool voor meisjes.
De school startte met 48 leerlingen. Over de begintijd schreef
de sinds 1922 als lerares wis-,
natuur- en scheikunde aan de
school verbonden mejuffrouw ir.
M.A.J. Brevet in 1953 in de leerlingenkrant Climax:
“Men vroeg mij iets te vertellen over
de school vlak na de oprichting, zo’n
30 jaar geleden. Een beeld van die tijd
opwekken is mij moeilijk, het resultaat
is enkele persoonlijke herinneringen
geworden. De school was toen een gezellig onderonsje, zo’n 50 meisjes verdeeld over 9 of 10 klassen. Dat bracht

mee dat er in de hoogste klassen maar
enkele leerlingen of soms slechts één
leerling zat.
Ook waren er niet genoeg lokalen, het
meisje uit 5-HBS huisde boven op ’t
eind van het lokaal; voor de balkondeuren, achter een kartonnen schot.
Aardig was dat door dit beperkte aantal iedereen elkaar kende. Het gebouw
bestond alleen uit de oude villa, die nu
juist afgebroken is. Pas toen jongens
hun intrede deden en het leerlingenaantal groeide, werd het achterstuk
gebouwd.”

Als Schei-, Natuurkunde-, Natuurlijke
Historie-, Handenarbeid- en Handwerklokaal gebruikten we een lokaal
boven onze vroegere docentenkamer.
Verwarming een potkachel. Nu, die
stookte ik ’s morgens eerst lekker rood
gloeiend en dan met mijn ene leerling
er vlak voor! En dan werd er dikwijls
van allerlei besproken, de kleur van
haar nieuwe avondjurk, en dergelijke
interessante zaken.

Inderdaad, drie jaar na de oprichting van het meisjeslyceum
werden ook jongens toegelaten.
Daaraan gingen twee jaren voor-  Villa Nieuwburg, de villa waarin de school begon.
af, waarin de Gooische HBS (nu
Goois Lyceum) tevergeefs tracht- argument dat er al een lyceum de laatste tree van de trap afspringen.
te, ook een gymnasiumafdeling in Bussum bestond. Het lyceum Ze was toch zo goed niet of ze moest helevan start te laten gaan. Het minis- van de Luitgardeschool besloot maal terug naar boven en rustig de trap
terie noch de gemeente wilde een daarop ook jongens toe te laten. afkomen.
gymnasiumafdeling van de Gooi- Leerlingen van rooms-katholiesche HBS subsidiëren, met als ken of joodsen huize kregen desgewenst vrijstelling van de godsdienstlessen en van het bijwonen
van de weekopeningen.

 De school vanaf 1925 met een aanbouw achter.

Met de Gooische HBS werden
goede afspraken gemaakt over
de inhoud van de lessen in klas
1 en 2, opdat getalenteerde leerlingen gemakkelijk over konden
stappen naar de gymnasiumafdeling van het lyceum. Er kwam een
gemeenschappelijk toelatingsexamen en de tarieven voor lesgeld
en boekenfonds werden gelijkgetrokken. Het ging zelfs zo ver, dat
ouders die op elke school een kind
hadden, het (kortings)tarief voor
twee kinderen betaalden. Van de
naam Luitgardeschool deed het
lyceum afstand, de school heette
voortaan kortweg het Lyceum te
Bussum. De Luitgardeschool voor
meisjes bleef daarnaast bestaan als
‘school voor algemene ontwikkeling en huishoudonderwijs’.
Opnieuw mevrouw Brevet aan het
woord over het Lyceum: “Aan het
hoofd van de school stond een heel strenge
rector, daar hebben jullie geen idee van,
wat dat zeggen wil: een strenge rector!
Ik zie nog meisjes uit de zesde klas (en in
mijn herinnering waren dat hele dames)

En toen kwamen de jongens, eerst
schoorvoetend zo een enkele in sommige klassen, maar na een jaar of twee
was het karakter van de school geheel
veranderd. Lag er sneeuw, dan kregen
we geen ruzie met de politie of met de
buren, maar hielden we op het terrein
een sneeuwgevecht, docenten tegen
leerlingen. Ik zie juffrouw Van Blaaderen nog binnen komen met haren vol
sneeuw en zo vele anderen die jullie
niet meer kennen.

 Advertentie uit 1920.

 Het Bluk omstreeks 1930.
Het hoogtepunt was de fietstocht, eind
oktober. Met de hele school meestal
naar Het Bluk, waar rover en reiziger
gespeeld werd, naar de Lage Vuursche
en ’s middags met een omweg naar
huis. Helaas kunnen we nu met een
kleine 500 man dergelijke tochten niet
meer maken.”
Het Bluk kennen we, maar kent
iemand nog het spel ‘rover en reiziger’?
Bron:
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Foto en tekst: Streekarchief Gooise Meren

 Het lerarencorps bij een afscheid, mevrouw Brevet is van links af de eerste staande dame (Bussumsche Courant).

Eric Bor

