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Als de jonge Van Lennep omstreeks 1900 zijn voettocht van een

driekwart eeuw eerder had kunnen herhalen, had hij zijn ogen 

niet geloofd. 1 Geen modderige en zanderige wegen meer om 

moeizaam van dorp tot dorp te komen, maar spoor- en tramwegen

die het reizen tot een waar genot maakten en afstanden tot een

fractie reduceerden van wat ze voorheen waren. Ongetwijfeld 

zullen hem de majestueuze stations geïmponeerd hebben en niet

minder de imposante gebouwen die in statige letters de naam van

‘Hoogere Burger School’ droegen. Als Van Lennep een kijkje binnen

genomen had, dan zou hij getroffen zijn door de ruime lokalen 

met hun hoge ramen, de brede gangen en statige trappenhuizen.

Door leerlingen die achter elkaar in echte schoolbankjes zaten 

om niets te missen van wat de docent zei en op het bord schreef.

Hoe anders was dat in zijn jeugd geweest. Zijn school, de Latijnse

school, was zoals gebruikelijk ondergebracht in een gewoon huis.

Schoolbankjes waren onbekend. Leerlingen zaten op lage banken

langs lange tafels. Lesroosters en wisseling van lokaal bestonden

nog niet. Schemer, rumoer en bedomptheid van de Latijnse school

hadden in de Hogere Burgerschool (HBS) plaats gemaakt voor licht,

rust en lucht. 
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van de werkelijkheid maar wilde die van binnenuit erva-

ren en begrijpen. Op innerlijk beleving, expérience vécue,

kwam het aan. De persoonlijke gewaarwording nam 

gaan deweg de plaats in van onpersoonlijke waar neming,

die tijdens het positivisme hoogtij vierde. Als een kla-

roenstoot klonk dan ook voor velen de bevrijdende bood-

schap van de Franse filosoof Henri Bergson dat vrijheid

en verantwoordelijkheid geen wensdromen of illusies

waren, zoals het positivisme beweerd had. Integendeel, 

zij waren een gift van de natuur zelf, de uitkomst van de

evolutie als een ongekend creatief proces dat – anders

dan bij Darwin – uit zou lopen op vrije zelfontplooiing.

Natuur en geschiedenis waren bezield van een élan 

vital, van een verlangen zich naar zijn eigen aard te 

ontplooien. Grijp dan ook die natuurlijke creativiteit en

vita liteit aan in opvoeding en onderwijs. Onderdruk die

niet door een van boven en van buiten opgelegde disci-

pline. Gebruik die uitbundigheid en waaghalzerij die kin-

deren eigen is. Dat was het devies van de grote pedagoog 

Jan Ligthart die in binnen- en buitenland met zijn verfris-

sende en gewaagde opvattingen furore maakte. Schenk

kinderen vertrouwen en waag het met ze, op hoop van

zegen. Durf af te wijken van conventies en vertrouw 

als op voeder en docent vooral op je natuurlijke intuïtie.

Als gevolg van deze nieu we opvattingen verloor de HBS

gaandeweg veel van haar aanvankelijke glans. Was het

eigenlijk geen leerfabriek waar kadaver discipline heerste?

Werden leerlingen niet het slachtoffer van feitenfetis-

jisme en examen terreur? Doodde de HBS niet alle na -

tuurlijke leer gierig heid? Had dat niet escapisme tot

gevolg, spijbel gedrag of schijngedrag? Dergelijke kritiek

zwol in enkele jaren aan tot een koor van klachten. Zo

brak de veel gelezen essayist Allard Pierson de staf over

on derwijs dat geen ruimte liet aan zelfontplooiing, eigen

initiatief, dat elke creativiteit en elk plezier in de kiem

smoorde. ‘Hersenen worden opgevuld met een overstel-

ping van zaken die geen

plaats laat voor het ont-

kiemen van al gemeene

gedachten en zelfs de

behoefte aan zulke

gedachten verhindert 

op te komen.’ 5

Het lyceum 
In De Gids van 1898 zagen 

verscheidene artikelen 

het licht die om grondige 

De HBS van Thorbecke Het was ken-

merkend voor de HBS, die Thorbecke in 1863 in het leven

riep, dat een school voor het eerst in de geschiedenis 

een eigen gezicht kreeg, zowel qua gebouw als organi -

satie. De zelfbewuste schoolgebouwen leken uit te stralen

dat binnen hun muren iets groots verricht werd. En dat

was ook zo. 2 De HBS was bedoeld om de Nederlandse

economie uit het slop te halen en bij de tijd te brengen.

Onderwijs was ontdekt als factor van sociaaleconomische

betekenis, als human capital. Kennis van exacte vakken,

moderne talen, aardrijkskunde en geschiedenis, die in 

de praktijk hun nut zouden bewijzen, hadden de klassieke

talen van hun eerste plaats verdrongen. 3 De veelheid aan

vakken vereiste lesroosters, een strakke organisatie en

discipline, die het onderwijs tot dan toe nauwelijks kende.

In het algemeen werd discipline onmisbaar geacht om 

de samenleving te moderniseren. Fabrieken en scholen

konden elkaar in dit opzicht de hand reiken. Daarom was

het leren en nog eens leren wat op de HBS de klok sloeg.

Disciplinering van lichaam en geest moest nuttige leden

van de samenleving kweken, die geleerd hadden zich 

te beheersen en met uitschakeling van eigen gevoelens

de werkelijkheid objectief en onbevooroordeeld waar te

nemen en daar naar te handelen. Dit alles paste geheel 

in de positivistische tijdgeest die objectiviteit tot een

deugd verheven had en subjectiviteit verafschuwde. 

De leerstof stond daarom op de HBS centraal. 4 Zowel

leraren als de leerlingen hadden zich daar maar naar 

te richten, zoals in de samenleving verwacht werd dat

men zich schikte in de grotere verbanden van familie,

kerk en werk. Daarom mond dicht, rug recht en pen in 

de aanslag. Dat was de moraal van het HBS-verhaal.

Een nieuw elan Maar tijden veranderen 

en het positivisme raakte uit de tijd en uit de gratie. 

Men stelde zich niet meer tevreden met buitenkant 
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ver nieuwing van met name het voortgezet onderwijs 

riepen. Baanbrekend was het artikel van de classicus 

en pedagoog J.H. Gunning Wzn. 6 Hij propageerde een

vorm van voortgezet onderwijs met een brede onderbouw

van algemeen vormend onderwijs met in de laatste jaren

een specialisatie in klassieke of exacte vakken. Cruciaal

voor Gunning was de puberteit, die psychisch en fysiek 

zo ingrijpend was, dat het gevaar van intellectuele over -

belasting op de loer lag. Overbelasting was uit den 

boze omdat het geleerde dan nauwelijks zou beklijven.

Ernstiger nog: deze kon een blijvende afkeer van alle

leren opwekken. Dat was niet alleen zinloos uit het oog-

punt van effectiviteit maar ook ronduit schadelijk. Na 

hun puberteit zouden leerlingen des te gemotiveerder

zijn om een richting te kiezen die bij hun aard en aanleg

paste. Het ‘lyceum’ was geboren. Het gaf voorrang aan 

de psychologische ontwikkeling en het welbevinden van

de leerling als criterium voor de inrichting en organisatie

van het onderwijs. Daarbij moet wel bedacht worden dat

door de toegenomen welvaart noties als zelfontplooiing
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een kans konden krijgen. Die toegenomen welvaart, 

die de tijdgeest bepaalde, was echter wel in hoge mate 

te danken aan de HBS. In die zin heeft de HBS het

Lyceum gebaard.

Hoe levensvatbaar was de lyceumgedachte? Dat

was de vraag die een illuster gezelschap in Den Haag 

zich in de eerste jaren van de nieuwe eeuw stelde. Daar -

toe behoorden de oprichters van een lagere school die

geheel in de geest van Jan Ligthart inge richt was, de

Haagsche School vereniging, maatschap pelijk gezien 

niet de geringste. Voortrekkers in het gezelschap waren

de vooraanstaande bankier J.H. Kann en de invloedrijke

advocaat en politicus J. Limburg. Zij verzamelden enkele

coryfeeën uit de wetenschap, de politiek, het bedrijfs -

leven en het onderwijs om zich heen, onder wie de

Nobelprijswinnaar H.A. Lorentz en de man van de

Zuiderzeewerken C. Lely. En natuurlijk werden Ligthart 

en Gunning erbij betrokken. Het gaf aan hoe het onder-

wijs en het welzijn van de jeugd in toonaangevende 

kringen als een zaak van de eerste orde gezien werd,

Omslag Nederlandsch Lyceum Leerplan en Boekenlijst Portret van R. Casimir



zoals dat ten tijde van Thorbeckes HBS ook het geval was

geweest. Hun ambities waren hoog. Het nieuwe type on -

derwijs moest een landelijke uitstraling hebben, Vandaar

Het Nederlandsch Lyceum. Dat was wel een beetje aan-

matigend, als we kijken naar wat het om het lijf had. Het

ging om een handjevol leerlingen, leraren en nauwelijks

een budget. Dit speelse eendje toonde echter een élan

vital dat het deed uitgroeien tot een stoere zwaan. 7

Het Nederlandsch Lyceum In sep -

tember 1909 was het zover. De president-curator van het

jonge schooltje, de al eerder genoemde Limburg, gaf met

een rekstok een tikje op de grond en verklaarde plechtig

Het Nederlandsch Lyceum voor geopend. 8 De opening

speelde zich af in het gymnastieklokaal van de Haagsche

Schoolvereniging, want een eigen gebouw had men nog

niet. Het was allemaal heel experimenteel en voorlopig.

Men zou het een schoolgeneratie, dus zes jaar, aanzien.

Wie zou het ideaal in de praktijk brengen? Het werd de

jonge onderwijzer uit het verre Groningen, Rommert

Casimir, die in de sprankelende jonge lerares Frans Anna

Ahn een onvermoeibare steun en toeverlaat vond. Ze

waren als een vader en moeder voor de leerlingen. Zo 

liet het kleine dikkerdje Freek zich op de stoere schouders

van de vaderlijke Casimir nemen, schalks roepend: 

‘O ja, mijnheer, in Brussel was ook een olifant en dan
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mocht je ook op zijn rug rijden.’ Dat was geheel naar 

het hart van Ligthart, naar wie men wekelijks per paard-

entram spoorde om zich te laten bijscholen. Maar buiten

deze kleine kring vond hun aanpak aanvankelijk maar 

weinig weerklank. Niet zelden werd Casimir bruut de deur

gewezen als hij zijn ideeën aan de man wilde brengen.

Het nieuwe schoolgebouw in de Willemstraat werd

geopend in 1912, in aanwezigheid van Haagse politici.

Enkele jaren later schreef Casimir aan zijn alter ego,

Anna Ahn: ‘De eerste zes jaren zijn om: de zes jaren, 

door ons als termijn gesteld, om ons oordeel uit te spre-

ken over de levensvatbaarheid. Morgen mogen wij begin-

nen met de overtuiging, dat wij onze levenstaak en ons

levenswerk vonden.’ 10 

Binnen enkele decennia bleek het lyceum zich te

hebben bewezen en vond het snel in het hele land navol-

ging. Dat zou vermoedelijk niet het geval geweest zijn 

als het eerste lyceum niet door de grote toeloop van 

leerlingen en overheidsregels meer en meer op een echte

school ging lijken en de speelse trekken uit zijn begintijd

begon te verliezen. 11  Ook kan de vraag gesteld worden 

of de inhoudelijke of onderwijskundige vernieuwing die

Casimir voor ogen stond wel gelijke tred hield met het

succes als schoolvorm, gemeenschappelijke onderbouw

met vervolgens een gymnasium- en HBS-afdeling. Het

onderwijs in de bovenbouw zou Gunning ongetwijfeld 

te veel hebben geleken op dat van de afzonderlijke

school typen, zeker wat betreft de gymnasiumafdeling die

wel heel overladen was. Had het lyceum als schooltype

zich wel voldoende gericht op een eigen onderwijskun-

dige invulling? Die kritiek gold zeker niet het pedago -

gische klimaat dat met de vele buitenschoolse ac tiviteiten

gericht was op zelfontplooiing van de leerlingen.

Pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw zou

de Mammoetwet de wettelijke erkenning van het lyceum

brengen en was de roeping van Het Nederlandsch lyceum

uit 1909 om het gehele voortgezet onderwijs te vernieu-

wen ten langen leste vervuld. Daarmee zijn overigens 

de vragen die het lyceum ooit stelde, zoals gemeenschap-

pelijk onderwijs in de lagere leerjaren en het uitstellen

van de studierichting nog steeds relevant. De beantwoor-

ding zal verschillend uitvallen of men deze vragen vanuit

een HBS-optiek beziet of van een Lyceummentaliteit

benadert. In die zin kunnen HBS en Lyceum als verschil-

lende paradigma’s beschouwd worden, die nog heel her-

kenbaar zijn, al zijn ze in hun historische verschijnings -

vorm verdwenen. Herinnert de veel gehoorde roep om

meer feitenkennis en discipline aan waar de oude HBS

voor stond? En het Nieuwe leren? Didactiek versus pe -

dagogiek? Casimir zou een dergelijke tegenstelling reso-

luut afge wezen hebben. Voor hem waren pedagogiek 

en didactiek onafscheidelijk en hij zou verbijsterd zijn 

te zien hoe de discussie over het onderwijs in deze 

tweedeling blijft hangen.
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