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o Een der vele
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verbouwingen aan
de school in de
Raamstraat.

sdhotll:
het SËevÈcr-iloËËege
gede

ln

1884 besloot de Haagse
meenteraad de kwijnende Burgerdag.: en Avondschool in
smalle Raamstraat om te zet-

ten in een HBS mel 3-jarige

niet in de goede richtinE wordt

geleid (wat volgens spreker

blijkt uít de jazzband en dat er
onlangs is gedansti'.

,,,,,,,,

1924:

'...het is mij gebleken dat soms
uit één klasse meerdere meisjes of jongens tegelijk naar de

,,,,

loiletgelegenheden gaan. lk
verzoek u zeer beleefd zulks
voortaan niet toe te staan'.
Briefje aan de leraar gymnastiek uit februari '41:
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'lk hoorde van éên van de jongens uit nijn klas dat ze u ver-

Voordien telde Den Haao ien
HBS met S-jarige cursus (voor

teld hebben dat... en ... NSBers zijn. Daarop heeÍt u geantwoordt zo, zijn dat ook van die

jongens) aan het Westeinde.
waar ook het sedert 1838 be,
staande gymnasium was ge-

armoedzaaiers. Mijn eis is dat

u voor de kias waar dus

huisvest en in 1679 volgde een
rniddelbare school vooi meisjes. Een ontwikkeling die natuurlijk door vele ouderen
hoofdschuddend werd aevolod"
Toen-d.e nieuwe schooiaanie
Raamstraat (genoemd naar de
ramen oÍ droogrekken die eeuwen eercter in deze omgeving
voor de lakenindustrie werden

alle

jongens bij zijn, verklaart wat

dit alles heeft te betekenen.
Bovendien wil ik dat u deze

jongens een persoonlijke verontschuldiging aanbiedt. Ge-

beurl dit niet dan zal ik maatre-

gelen treÍfen wegens belediging van de NSB. Getekend:

vertegenwoordiger van de NSB
in klasse 2A'.

gebruikl) werd geopend zag
dat deel van de binnenstad ei

Motlern
Toen de ellende van de oorlog
voorbij \,vas en zich een 'nieu$/e' toekomst leek aÍ te tekenen drong ook de nieuwe tijd
snel door op school. Er kwamen jazzbandjes. De school

door Lex Dalèn Gilhuys
nog heel anders uit. De aanleg
van 9e Grote Marktstraat en de
onlsluitÍng van de Kalverrnarkt
zouden pas een kleine veertig
iaar later plaatsvinden. de spijt
daarover zou nog langer duren.

kreeg een dansleraar, de heer
Alexander, die op beschaaÍde
en verantwoorcle wijze lieÍhebbers in de geheirnen van de jitterbug en sarnba danste. En in
de hete zomer van '47 kreoen
de leerlingen zelÍs ijs van ia-

Het centrum van de stad lao
rond 1880 nog vooral rond dó
Groenmarkt, Grote Markt.
Westeinde en Wagenstraat.
Het deel van de binnenstad.

min. Ook waren er acties. Zoals

waaíin de RaamstÍaat lag, was

die in '53 voor blindengeleide-

nog een netwer* van smalle

depoep, waarvan alleen de
laatste de vooruitgang heeft

'de heer Valkema bespreekt de
nreuwe schoolvereniging die z.i.

Mededeling oktober

l

cursus voor jongens. Op 'l septernber 1884 werd êen oeheel
vernieuwd gebouw aaá de
Raamslraat 28 betrokken door
zes leraren en 56 leerlinqen.

straat.ies met hobbelkeien of
klinkers,' paardeslront en hon-
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honden.
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Toch geen onbewolkte toekomst. Want juist in de jaren
50 begon de binnenstad leeg

te lopen en ook ernstig le ver-
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lU.odern
Toen de ellende van de oorlog
voorbij was en zich een 'nieu-

Oóói r-ex Dalen Gilhuys

we' toekomst leek aÍ te tekenen drong ook de nieuwe tijd
snel door op school. Er kwamen jazzbandjes. De school
kreeg een dansleraar, de heer
Alexander, die op beschaaÍde
en verantwoorde wijze liefhebbers in de geheirnen van de jit-

nog heel anders uit. De aanleg
van de Grole Marktstraat en de
ontsluiting van de Kalverrnarkt
zouden. pas een kleine veertig
jaar later plaatsvinden, de spijt
daarover zou nog langer duren.

Het centrum van de stad lag
rond 1880 nog vooral rond de
Groenmarkt, Grote Markt,
ti,

\Á/esteinde en Wagenstraal.

terbug en sarnba danste. Ën in
de hete zomer van '47 kregen
de leerlingen zelfs ijs van Ja-

ïvaarin de Raamstraat lag, was

min. Ook waren er acties. Zoals
die in '53 voor blindengeleide-

Het deel van de binnenstad.

nog een netwerk van smalle

i-

honden.

Toch geen onbewolkte toekomst. Want juist in de jaren
50 begon de binnenstad leeg

straat.ies met hobbelkeien oÍ
klinker€, paardestront en hon-

depoep, waaÍvan alleen de
laatste de vooruitgang heefl
getrotseerd. Dat men ook toen
niel van een volstrekte stilte op
straài't<."on spreken wordt in db
'kíoniek van een school', ter
gelegenheid van het 100-jarige
Stevin-College bevestigd. Het
lawaai van bolderkarren en íiituig€n stoorde het onderwijs en
's zomers stonk het waler van

te lopen en ook ernstig te verpaupeÍen. Het leerlingental liep

terug. Men moesl

r

De benedengang, links stond je voor de klok'

l-lB$ met S-jarige cursus.
Toen in '34 het halve eeuwfeest
wercl gevierd (met 400 leeriin-

de toen nog niet gedempte,

gen) zat men in een gebouw
waaraan eigenlijk altijd geknutseld en verbouwd was.

maar weï Íraaie Prinseorachl in

walmen de klaslokaleriin.
De Raamstraat liep nog door

lol aan.de Vlamingstraat, evenals de WagenstraAt lrouwens,
ler linkerzijde voerden het
Groènendaal- en Gerbrand"
straatje naar de Grote Markt.
Rechts liep de Gedempte
Raamslraat naar de' Wagen-

Spiegel

De kroniek 'spiegelt'

en programma's. Enkele

wal waren dit de aanlooproutes
van de leerlingen naar school.
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Aanvankelijk zat

groei

eí níet veel

in het leerlingenaantal.

Daar kwam rond 1890 verandering in. Zes jaar eerder was
er al iets revolulionairs oebeurd: de instelling van àen

paas- en kerstvakantie. Wederom hooÍdschuddende ouderen.
Menigeen sloeg zich ook weer
voor de kop toen in 1899 een
drietal meisjes zijn intrede op
de school deed. De eerst inqe-

schrêlrene u/as

hier-

I

mr. M. Vroliik de

Stevin-HBS.

ln dat iaar werden de Stevin en
de Zuiderpark-HBS sarnengevoegd. De laatsle bestond pas
13 jaar, gevestigd aan de Zuidlarenstraat.

Als eerste Haagse school begon het Stevin-Lyoeum onder
de experimenteerwet als scholengemeenschap vooÍ gemeenonderwijs.

teli,ik voortgezet

van:

Toen ontstonden ook de nieu-

spreekt de heer Heijligers naar
aanleiding van een paar hern
bekend geworden gevallen van
onanie. $-lij ontwikkelt de Eevaren van verschillende aard die
z.i. eruit voortkomen en wil dat
door bevoegden, zoals de leraar gymnastiek en Nat. Histo-

raar al als modern beschouwden, misschien nu moeite heb-

Uit €en vergadering van juli we Íuncties waartegen zij, die
1903: '...in de tw*ede Plaats de instelling van een klassele-

straat, Met de Gedempte B-urg-

l;.

het

schoolleven in notulen, brieven,

verhuizen,

zoals zich later alle middelbare
scholen in de binnenslad op
het Edith Stein College na, buiten de grachtengordel vestigden.
Op julí 1964 sloot wethouder
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dochter van de politiecommissaris.
In 1921 werd de school aan

mej. Olivier, Haamstraat gmgezet

de
in een

ben: studiêleider, contactdocent, regiedocent, decaan, het

is ailenraal allang gewoon gewoíden. Het Stevin Cotlege
staat nu met een hechte basis

midden in het moderne middel-

rie over het geslachtsleven bare onderwijs.
wordt gesproken. De zaak Hel eeuwÍeest is
wordt netelig geacht. Wellicht

gisteren en
vandaag met een relinie ge-

hebben vele ouders er bezwaar
teoen'.
Uit een vergadering april 1924:

1984).

vierd.
(Kroniek van een school, 1884-

