
Cartesius Lyceum 
Het Cartesius Lyceum is een school voor havo- en vwo-onderwijs in 
Amsterdam.  
De school is vernoemd naar de Franse filosoof Cartesius (ook bekend 
onder de naam Descartes) 
De school is onderdeel van de Esprit Scholengroep. 
 



1956 
De school is al in 1956 opgericht, maar door gemeentelijke bezuinigingen 
duurt het drie jaar voordat het schoolgebouw voor het Cartesius Lyceum 
af is. Tot die tijd zit de school tijdelijk in ‘een barak-achtig geheel in nieuw 
West’ aldus de Rector in het Parool. 



1957 
‘Nu moeten wij helaas vaststellen, dat deze werkhouding bij te veel 
leerlingen te wensen overlaat. De werklust en de bereidheid zich te 
geven aan opgedragen taken zien wij steeds verminderen. (…) Al te 
dikwijls moeten wij constateren dat het huiswerk oppervlakkig geleerd 
en met te weinig zorg gemaakt is. Voor alle mogelijke bezigheden en 
pretjes moet de school en het huiswerk wijken.’ 



15 december 1960 
De Wethouder van Onderwijs opent officieel het nieuwe schoolgebouw. 
Bij de opening wordt een stuk van Shakespeare voorgedragen, zijn er 
dansjes ingestudeerd en verzorgd de schoolorkest voor een muzikale 
omlijsting van het alles.  



1960 
In 1960 maakt de beeldhouder Hildo Krop een beeld voor de school van 
Descartes. Deze is nu te vinden bij de ingang van de school. Werken van 
Hildo Krop zijn overal in Amsterdam terug te vinden, bijvoorbeeld op veel 
bruggen. 



2 februari 1962 
Koningin Juliana en Prins Bernard bezoeken het Cartesius Lyceum. 



1968 
Door de invoering van de Mammoetwet verdwenen de H.B.S. en M.M.S. 
In 1968 gingen het Cartesius Lyceum en de naastgelegen M.M.S. 
(middelbare meisjesschool) Reina Prinsen Geerligs, samen als 
‘Scholengemeenschap Cartesius Lyceum Reina Prinsen Geerligs’ 
en werden de afdelingen havo, atheneum en gymnasium opgericht. 



1978 
Ook de leerlingen van het Cartesius Lyceum hebben en werkgroep tegen 
de neutrononbom.  



19 april 1980 
Cartesius is landelijk nieuws: ‘De Amsterdamse politie was gistermiddag 
in rep en roep door en vermeende gijzelingsactie welke uiteindelijk bleek 
te bestaan uit een eindexamengrap van de leerlingen van het 
Amsterdamse Cartesius-lyceum’ 



1989 
In 1989 fuseerde de scholengemeenschap met de Plesman mavo om 
samen het Mondriaan Lyceum (scholengemeenschap voor MAVO, HAVO 
en VWO) te vormen. 
De naam Cartesius Lyceum verdwijnt hiermee. 
 



1 augustus 1995 
In 1995 ontstond de Esprit Scholengroep door de fusie van het 
Mondriaan Lyceum met het Nova College, het Marcanti College en de 
Scholengemeenschap Westelijke Tuinsteden. 



augustus 1999 
Cartesius Lyceum wordt opnieuw geopend, op een nieuwe locatie: het 
Frederik Hendrikplantsoen. 



2012 
In 2012 heeft er een grote verbouwing plaats gevonden. Het gebouw 
bestaat uit U-vormige deel (1884) en vormt samen met de toevoeging uit 
1898 een carré met een binnenhof.  Het binnenhof is leeggemaakt om 
plaats te maken voor een grote verdiepte aula. De gymzaal ‘zweeft’ 
boven de aula. Doordat de gymzaal kleiner is dan het binnenhof, dringt 
daglicht via de lichtstraat rondom langs de oude gevels de aula binnen. 
 



Frederik Hendrikplatsoen 
Het Frederik Hendrikplantsoen is een plantsoen in Amsterdam-West, aan 
de rand van de Jordaan. Het plantsoen is rond 1890 ontstaan. 



Zaagmolenbuurt 
Voor 1886 was er nog geen plantsoen en liep hier de Middenweg en 
Buitensingel. Deze straten lagen in de Zaagmolenbuurt. De foto is in 1970 
genomen op de hoek van Buitensingel en het Frederik Hendrikplantsoen 
met houtzaagmolens de Vergulde Haring (links) en de Windhond (rechts). 



Schoolgebouw 
Tussen 1884 en 1898 wordt het schoolgebouw gebouwd. De architect is 
Bastiaan de Greef  (1818 – 1899). De Greef werkte bij Publieke Werken 
en is waarschijnlijk ook de architect van de Haarlemmerpoort en het 
Muntgebouw naast de Munttoren. Naast dit schoolgebouw ontwierp De 
Greef zeker nog 14 andere schoolgebouwen. 



22 mei 1978 
Sommige dingen veranderen niet: ‘Eindexamen MAVO (Van 
Houweningenschool), leerlingen maken de examens in de gymzaal’. 



Van Houweningenschool 
De Van Houweningenschool voor mavo onderwijs. Deze school is in 
1988 opgegaan in het Marcanti college, wat later weer op is gegaan in 
Espritscholen. 



Amsterdamse Modelbouwers Club 
In 1980 was het gebouw niet langer in gebruik als schoolgebouw en werd 
de Van Houweningenschool gebruikt door de Amsterdamse 
Modelbouwers Club. 



augustus 1999 
Het schoolgebouw van De Greef wordt opnieuw in gebruik genomen 
door het Cartesius Lyceum. 
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