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De reünie die het Willem de 
Zwijgercollege op 2 oktober aan-
staande zou organiseren wegens 
het honderdjarige bestaan van 
vorig jaar is opnieuw uitgesteld. 
Tijdens die reünie zou het jubi-
leumboek gepresenteerd worden 
dat werd geschreven door de 
neerlandici en oud-personeelsle-
den Marja Hendrickx, Eric Bor en 
Ruud Brik. In dat 164 pagina’s tel-
lende boek wordt de geschiedenis 
van de honderdjarige school be-
schreven en met talrijke foto’s ge-
illustreerd. Hieronder volgt een 
beschrijving van de geschiedenis 
van de school in vogelvlucht.

Luitgardeschool
In 1917 werd in Bussum de Lui-
tgardeschool geopend: een christe-
lijke driejarige HBS (Hogere Burger 
School) en kostschool voor meis-
jes. De Luitgardeschool bood na 
de driejarige HBS een programma 
aan van extra Frans, Duits, Engels, 
handvaardigheid en huishoudelijke 

vakken als koken en strijken. Deze 
school was gevestigd in de villa aan 
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 11. In 
1920 werd deze school uitgebreid 
met een lyceum voor meisjes. Een 
lyceum was een school voor gym-
nasium en vijf- of zesjarige HBS. De 
HBS gaf destijds net als het gym-
nasium toegang tot universitair 
onderwijs. Het lyceum werd geves-
tigd in villa Nieuwburg aan de ’s-
Gravelandseweg 12. (Dit nummer 
veranderde in 1930 in 38.) Dit was 
het eigenlijke begin van het Willem 
de Zwijgercollege. 

Ook jongens
In 1923 werden er ook jongens 
toegelaten. Met de Gooische HBS, 
die al sinds 1911 bestond, werden 
goede afspraken gemaakt over de 
inhoud van de lessen in klas 1 en 2, 
opdat de getalenteerde leerlingen 
gemakkelijk over konden stappen 
naar de gymnasiumafdeling van 
het lyceum. Er kwam een gemeen-
schappelijk toelatingsexamen en 

Het Willem de Zwijger College werd 
in 2020 honderd jaar

 ¢ Het Lyceum in 1954.

de tarieven voor lesgeld en boeken-
fonds werden gelijkgetrokken. Van 
de naam Luitgardeschool deed het 
lyceum afstand, de school heette 
voortaan kortweg het Lyceum te 
Bussum. De Luitgardeschool bleef 
daarnaast bestaan als ‘school voor 
algemene ontwikkeling en huis-
houdonderwijs’.

Aanbouwen
De toelating van jongens op het 
Lyceum had een grote toeloop tot 
gevolg, waardoor er direct nood-
gebouwen bij de villa moesten 
worden geplaatst. Architect C. J. 
Kruisweg ontwierp een uitbreiding 
van de achterzijde van de villa die 
in 1925 in gebruik werd genomen. 
In 1934 verrees rechts van de villa 
(als je ervoor staat) een gebouw dat 
vier lokalen en een in de kelder 
gelegen fietsenstalling omvatte. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was het schoolgebouw net als dat 
van de Gooische HBS lange tijd in 
gebruik bij de Duitsers, waardoor 
beide scholen lesruimtes zochten 
in allerlei gebouwen in Bussum. 
Beide scholen deelden bijvoorbeeld 
de Prins Hendrikschool (de huidige 
Vondelschool) waarbij de Lyceum-
klassen de ene week ’s ochtends les 
hadden en de volgende week ’s mid-
dags en de klassen van de Gooische 
HBS telkens de andere dagdelen les 
hadden.

Villa gesloopt
In 1953-1954 werd villa Nieuwburg 
gesloopt en kwam er een nieuw 

door de architect E.J. Jurriëns 
ontworpen gebouw. Dit gebouw, 
waarin de bestaande lokalen geïn-
tegreerd waren, staat er nog steeds. 
Bij de officiële opening van het 
nieuwe gebouw op 5 september 

1955 werd de naam van de school 
gewijzigd in ‘Willem de Zwijger 
Lyceum’. (In 1976 zou ‘Lyceum’ ver-
anderen in ‘College’.) Door de voort-
durende stijging van het aantal 
leerlingen kampte de school in toe-
nemende mate met ruimtegebrek 
die werd ondervangen met steeds 
meer noodlokalen.

Verdere uitbreiding
In 1974 kreeg de school eindelijk 
een goede gymzaal die ook als 
aula dienst kon doen. Vanaf dat 
jaar huurde de school ook de villa 
Oldeterp die achter de school ligt. 
Er werden een bibliotheek en een 
paar kleine lokalen in gecreëerd. 

Pas na 1986 werden de villa en de 
talrijke noodlokalen overbodig, 
doordat er in 1986 en 1994 12 loka-
len en twee grote gymzalen aan de 
achterzijde van het gebouw werden 
gebouwd. De laatste verbouwing 
vond plaats in 2007. Toen werd de 
aula/gymzaal aan de Nieuwe ’s-Gra-
velandseweg vervangen door een 
verdiept gelegen aula annex gym-
zaal, waarboven tien lokalen wer-
den gerealiseerd. Het ziet ernaar 
uit dat de school niet lang meer 
van dit gebouw gebruik zal maken, 
want een fusie met de Vitusmavo 
en een verhuizing naar het Hocras-
terrein aan de Franse Kampweg is 
naar het zich laat aanzien op til.

Eric Bor 

Bron: 
Jubileumboek Willem de Zwijger 
College 1920-2020

 ¢ Het Willem nu, van bovenaf gezien.

 ¢ De villa Nieuwburg rond 1900.

 ¢ Het jubileumboek.

 ¢ Het Lyceum in 1934.

Reünie van jubilerende school opnieuw uitgesteld

Foto en tekst: Streekarchief Gooise Meren

Koeriersdienst 
Geen pizza’s of post.nl-bestellingen op snelle brommertjes: deze 
koeriersdienst uit 1910 vervoerde stoelen en banken met paard 
en wagen. Het meubilair kwam van het Concordiagebouw en was 
bestemd voor de Grote Kerk in Naarden.


