Kroniek
1906, september: 't Kopje, Middelbare
School voor Meisjes, gaat van start in
een villa aan de Hoge Duin en Daalse
weg, met elf leerlingen en even zoveel
leraressen. Directrice is mejuffrouw A.
Gratama.
1907, 't Kopje verhuist naar de villa
"Overbosch" aan de Zomerzorgerlaan, la
ter woonhuis van het echtpaar Roland
Holst - Van der Schalk. In de jaren ' 7 0
werd deze villa afgebroken om plaats te
maken voor een viertal woningen.
1910, 't Kopje verhuist naar de Koepellaan 8, tegenwoordig Academie voor Natuurgeneeswijze. Hier blijft de school gevestigd tot 1953. Directrices waren in de
loop der jaren de dames Barger en
Steijns. De laatste werd in 1950 opgevolgd door de heer J.B.Möllenkamp.
1920, september: Het Kennemer Lyceum
start met 45 leerlingen en 15 leraren,
waaronder de heer A.F.Pieck voor tekenen, in het gebouw van de Bloemendaalsche Schoolvereniging. Rector is Dr.A.
de Vletter.
1921-1925, Het Kennemer Lyceum is gevestigd in de inmiddels afgebroken villa
"Aelbertsberg" van de familie Teding van
Berkhout, gelegen aan de Kennemerweg,
hoek Krullenlaan.
1925, januari: Het Kennemer betrekt het
zojuist gereed gekomen, door architect
Eduard Cuypers ontworpen gebouw
aan het Adriaan Stoopplein. De officiële
opening geschiedde in tegenwoordigheid
van de minister van onderwijs, professor
J.Th. de Visser.
De jaren '30: De jaren van Auby en
Lunteren.
Bovenbouwklassen bezoeken
jaarlijks "La Babillarde" in de Belgische
Ardennen, terwijl de onderbouw naar
Lunteren trekt, veelal onder leiding van
"Kampcommandant" Drs.E.van Meir. De
sinds 1927 bestaande Avio (Af-deling
voor meer Individueel Onderwijs) en de
zojuist opgerichte Montessori-afdeling resp.
onder leiding van de dames

A.M.van Benthem Jutting en H.L.Span jaard, krijgen de beschikking over een
eigen bij- gebouw, wederom een schep ping van het architectenbureau Cuypers.
De officiële opening vindt plaats in
tegenwoordigheid van de minister van
onderwijs professor J. R. Slotemaker de
Bruine.
De oorlogsjaren: Op 10 mei 1940 vond de
eerste, zij het kortstondige, evacuatie
plaats. Het schoolgebouw zou dienst gaan
doen als militair hospitaal. Zover kwam
het evenwel niet en spoedig kon de
school weer draaien.
1940: Op 2 oktober wordt rector De
Vletter op school door de Duitsers gearresteerd. Conrector Dr.VV.H.C. van Es veld wordt belast met de waarneming van
het rectoraat.
1941: Per 1 januari is benoemd tot rector
de heer R. Kuitert, leraar Nederlands te
Amsterdam.
1942: In de zomer wordt het schoolgebouw voor de tweede maal ontruimd, het
wordt nu een Duitse kazerne. De lessen
worden voortaan elders gegeven, voor de
onderbouw in de B . S . V . en voor de bovenbouw in de H . B . S . - A aan de Raaks,
terwijl bij tijd en wijle ook andere scholen gastvrijheid verlenen. 1944: Afbraak
dreigt! Nadat de Duitsers in het voorjaar
van 1944 het schoolgeb o u w h e b b e n
ontruimd, komt het bericht dat hoofd- en
b ijgebouw tegen de grond z u l l e n g a a n i n
v e r b a n d m e t d e a a n l e g van een
tankgracht. Het onheil werd afgewend maar
het hoe en waarom is helaas niet duidelijk.
Het
was
echter
een
ontta- keld
schoolgebouw dat in mei 1945 leerlingen
en leraren wachtte.
1945, mei: Rector De Vletter keert terug
uit zijn ballingschap. In de zomer ver toeven tweehonderd Kennemers op Texel
om gedurende drie weken te helpen bij
het binnenhalen van de aardappel- en
bietenoogst.
1947, september: Drs.E. van Meir, leraar Engels, neemt het rectoraat over
van Dr. De Vletter.

De Montessori-afdeling van het Kennemer
gaat het op eigen benen proberen en
krijgt een tijdelijk onderkomen in de villa
"Dennenhoek" aan de Parkweg 1. Rector
wordt Dr.W.J. Jong, leraar aardrijkskunde.
1949,
januari:
De Montessori-afdeling
verhuist naar "Elswout" en heet voortaan
Jac.P.Thijsse Montessori Lyceum.
1950, juli: De afdeling Avio wordt opge
heven.
Luisterrijke viering van het 30-jarig bestaan van het Kennemer. In april vindt
de opvoering plaats van de revue "Wat
zeg je me daarvan", geschreven door
Drs. J.W. Wichers, leraar biologie. In
het Krelagehuis aan de Leidsevaart verzamelen zich honderden reünisten voor
een
gezamenlijke
maaltijd.
Hockeyen
voetbalwedstrijden
tussen
leerlingen
en
oud-leerlingen, lessen voor reünisten
door hun ouddocenten en een schitterend
jubileumnummer van de lyceumkrant geven het feest een groots cachet.
1953, september: De M . M . S . ' t Kopje,
waar het leerlingenaantal gedaald is tot
bij de negentig, fuseert met het Kennemer en krijgt onderdak in het door de
afdelingen Avio en Montessori ontruimde
bijgebouw.
1955, september: Rector Jong van het
Thijsse Lyceum wordt opgevolgd door de
heer D.M. van Willigen, directeur van een
middelbare school in Amsterdam en leraar
Frans. Het Thijsse Lyceum verliest dan
tevens zijn speciale Montessori-status.
1958-1961: De eerste fusie-perikelen. 1958,
november: Het schoolbestuur deelt mede,
dat het Kennemer Lyceum en het Jac. P.
Thijsse
Lyceum
zullen
worden
samengevoegd tot één school, de Kennemer
School Gemeenschap. Eén en ander houdt
verband met het feit dat de Rijksoverheid geen gelden beschikbaar wil stellen
voor
de
noodzakelijke
ingrijpende
verbouwingen op "Elswout", maar wel bereid
is een geheel nieuw schoolgebouw te financieren op het braakliggende terrein
rond het Kennemer Lyceum.

De plannen van het bestuur wekken veel
weerstand zowel bij de leraren als bij de
ouders. Onder de laatsten waren er zelfs
die een "Stichting tot behoud van het
Kennemer Lyceum" oprichtten en die een
kort geding aanspanden tegen het bestuur van de "Vereniging Kennemer Lyceum". Zij beoogden hiermee het bestuur
te dwingen om ouders die 500 gulden
hadden gestort, naar de letter van de
statuten toe te laten tot de exclusieve
vereniging om dan vervolgens het fusiebesluit ongedaan te maken. Weliswaar
ging het kort geding voor hen verloren
maar een integrale fusie zoals die het
bestuur voor ogen had gestaan ging niet
door.
In plaats van een "Kennemer School Gemeenschap" komt nu de "Kennemer Scholen Gemeenschap" tot stand, waarbij de
drie scholen, te weten Kennemer Lyceum, Thijsse Lyceum en 't Kopje ieder
hun zelfstandigheid behouden met een
eigen rector, respectievelijk directeur.
De vereniging "Kennemer Lyceum" werd
omgezet in de vereniging "Kennemer
Scholen Gemeenschap". We schrijven inmiddels mei 1961.
1961, september: De schoolkranten "De
Lyceumkrant" en "Alle Hens" fuseren in
"Triptiek".
1961, december: Afscheid van rector Van
Meir en conciërge P. Pooters, die resp.
35 en 40 jaar aan de school verbonden
zijn geweest. De eerste wordt opgevolgd
door Ir.M.A. Molenaar, conrector en le
raar natuurkunde, de tweede door de
heer H.W. Walgien.
1962, april: Het Thijsse Lyceum krijgt
als één van de eerste scholen in het land
de beschikking over een talenpracticum.
1963, juli: De heer J . B . Molenkamp, di
recteur van 't Kopje wordt opgevolgd
door de heer H. Vogelesang, conrector
van het Thijsse Lyceum en leraar Neder
lands.
1964, januari: 't Kopje organiseert ten
behoeve van de door een aardbeving
zwaar getroffen stad Skoplje in Joegosla
vië de aktie "'t Kopje voor Skoplje".

De jaren '60: In deze jaren organiseert
het Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs werkweken voor bovenbouwklassen,
waarbij bezoeken worden gebracht aan
bedrijven alom in den lande. De
organisatie op het Kennemer berust bij
Drs.P. Minderhoud, leraar aardrijksk u n d e .

1966: Opnieuw fusie-perikelen, verband
houdend met het feit dat de Mammoet-wet
van minister Cals op handen is. De 5- jarige H . B . S . zal worden omgezet in een 6jarig Atheneum, de Middelbare School
voor Meisjes in een gemengde HAVO,
terwijl er voor de verschillende afdelin gen een gemeenschappelijke brugklas
komt. Nu het Kennemer net als het
Thijsse Lyceum 6- jarig gaat worden, ligt
een integrale fusie weer voor de hand.
De vraag wie in deze nieuwe scholengemeenschap aan het hoofd zal komen te
staan, leidt eerst tot het vertrek van
rector Molenaar (juni 1966) en dan tot
het heengaan van rector Van Willigen
(december 1967). Met de waarneming van
het rectoraat zijn belast de heren Drs.
P.J. Merckens, leraar in de klassieke talen en Drs. R.E. Padt, leraar aardrijks-

kunde, resp. van het Kennemer en het
Thijsse Lyceum.
1968, augustus: Drs. G.K. Lub, leraar
wiskunde aan de Europese school te Bergen, wordt rector van de Kennemer
Scholen Gemeenschap. De Mammoet-wet
treedt in werking.

1969, juli: De heer H. Vogelesang, de
laatste directeur van de M . M . S . ' t Kopje
neemt afscheid van de Kennemer Scholen
Gemeenschap, september: Voor het eerst
worden er 2 Havo- en 2 Atheneum klas
sen gevormd.
1970, april: In het kader van de viering
van het 50-jarig bestaan van het Kenne
mer wordt in het Concertgebouw een ju
bileumconcert gegeven door het Haarlems
Jeugdorkest met solistische medewerking
van de oud-leerlingen Vera Beths, viool,
Hans Osieck, piano en Dieuwke Schreuder, cello.
juli: Rector Lub wordt opgevolgd door
Dr s. I . F . Mabelis, rector en leraar eco nomie te Hoogezand.
december: Afsluiting van de jubileumviering. Prof. Mr. Klaas Wiersma, oud-

leerling en staatssecretaris van Justitie,
houdt een voordracht over "Recht, Onderwijs en Onderwijsrecht". In de
Stadsschouwburg wordt de musical "De
Kleine Johannes", geschreven door oudleerling Lennaert Nijgh opgevoerd. Het
gebouw "Elswout" wordt door de
laatste Thijsse-leerlingen verlaten.
Aangezien het aantal leerlingen achtergebleven is bij de prognose uit het begin
van de jaren '60, gaat de nieuwbouw niet
door.
Daarom wordt nu ernst gemaakt met de
renovatie van het bestaande gebouw. Nadat in 1967 was begonnen met de aula,
komt in het begin van de jaren ' 7 0 de
rest van de bovenverdieping aan de
beurt.
1973, juni: De laatste drie leerlingen van
de aloude M.M.S.'t Kopje doen eindexa
men.
juli: Rector Mabelis wordt opgevolgd
door Drs. P.J. Merckens.
1974, juni: De laatste lichting leerlingen
van de oude H . B . S . doet eindexamen,
september: De eerste Kennemer Kermis
vindt plaats, ten behoeve van een video
fonds voor de school.
1975, juli: Rector Merckens wordt opge
volgd door de heer J.M. Vermeulen, le
raar wiskunde.
december:
Opvoering
van
Lennaert
Nijghs "Odyssee".

1976: Renovatie van de leraarskamer,
waarbij muurschilderingen uit de jaren
dat de school door de Duitsers was bezet, tevoorschijn kwamen, mei: De eerste van
de twee nieuwe gymnastieklokalen wordt in
gebruik genomen.
1978, voorjaar: Culturele week met de
opvoering van "Hori", geschreven door
Drs. A. Stevens, leraar klassieke talen.
1979, april: Kennemer Kunst Kermis ten
bate van de aktie "Bloemendaal helpt
BloemendHal", een krottenwijk van Co
lombo, Sri Lanka.
1980: Viering van het 60-jarig bestaan,
april: Opvoering in de Stadsschouwburg
van "De Kikkers" van de hand van Drs.
A. Stevens.
november:
Beijneshal-manifestatie
met
onder meer een optreden van het Haarlems Jeugd Orkest en solistische medewerking van talloze oud-leerlingen.
1982, oktober: De 87-jarige oud-leraar
A.F. Pieck opent de mediatheek, waartoe
zijn vroegere leslokaal is omgebouwd.
1984, september: De gerenoveerde ach
teringang wordt in gebruik genomen
evenals de vernieuwde natuur- en schei
kunde vleugel.
1985, maart: Viering van
trum. In de Schouwburg
van
Stevens
schepping
Spotvogel".

het 13e lus
de opvoering
"Orpheus de

1986,
11
juni:
Burgemeester
G.H.
Weekhout onthult het naambord van de Dr.
A. De Vletterhof te Aerdenhout.
September, 23: Minister drs. W. Deetman
van Onderwijs neemt op Het Kennemer de
eerste onderwijs-computer van het NIVOsamenwerkingsproject
in
ontvangst
uit
handen van het bedrijfsleven. De school
beschikt
dan
over
een
volwaardig
computerlokaal op de bovenverdieping.
Naast
de
gymnastiekzalen
is
een
"biologisch educatief centrum" ontstaan,
bestaande
uit
een
natuurtuin,
een
prehistorische
hut
en
een
kinderboerderij.
1987, oktober, 1: Rector J.M. Vermeulen
treedt vervroegd uit. De nieuwe rector is drs.
J. Spoeldcr, classicus op het Erasmiaans
Gymnasium te Rotterdam en kleinzoon van
de
vroegere
rector
van
het
Stedelijk
Gymnasium te Haarlem, dr. C. Spoelder.
1988, januari: Op de eerste verdieping wordt
de nieuwe ruimte voor de administratie
geopend. Op 92-jarige leeftijd overlijdt de
bekende tekenaar Anton Pieck in zijn
woning vlak bij Het Kennemer, waar hij
veertig jaar lang tekenleraar was. De Anton
Pieck-Club publiceert het boekje "Anton
Pieck en het Kennemer Lyceum".
Juni, 21: Mr. dr. J.M.A.H. Luns, oudminister van Buitenlandse zaken en oudsecretaris-generaal van de NAVO, houdt een
lezing in de aula van het Kennemer onder de
titel:
"Perestrojka
en
Glasnost:
Zin
of
Onzin"? Zomervakantie: De Feestzaal wordt
verbouwd tot een moderne studiezaal.
1990,
november,
22:
Aangezien
de
lustrumviering in het teken van de Europese
eenwording staat, reist de gehele bovenbouw
per
vliegtuig
naar
Straatsburg
om
het
Europees Parlement te bezoeken.
November, 23: In het gemeentehuis wordt
de expositie "Kunst van het Kennemer"
geopend.
Tevens
wordt
er
een
rijk
geïllustreerde catalogus gepubliceerd.
November, 27 & 28: Ter gelegenheid van
het zeventig jarig bestaan van de school
wordt in de Stadsschouw-burg de commedia
dell'arte "De Knecht van Twee Meesters"
van Carlo Goldoni opgevoerd (regie Jim
Berghout).

Het sponsorzwemmen in Stoop's Bad levert
ƒ. 16.000 op voor het Gymnazium Jesenïk
in Noord-Moravië, een school waar het
Kennemer
een
uitwissclingsver-band
mee
aanknoopt.
1991 december, 10: Drs. P. Merckens, rector
van het Kennemer van 1966-1968 en van
1973-1975, overlijdt.
1992 12 juni: Onder leiding van het
Kennemer Lyceum vindt de eerste conferentie plaats van het EJP (Europees Jeugd
Parlement).
Augustus: Het Voortgezet Onderwijs wordt
gefinancierd op basis van het FBS (Formatie
Budget Systeem).
November,
20:
Burgemeester
M.H.
Kamphuis opent het totaal gerenoveerde
gebouw 't Kopje. De tien houten
noodlokalen
worden
te
koop
aangeboden.
1993,augustus: De Wet Basisvorming wordt
van kracht. Drs. J. Spoelder wordt als rector
opgevolgd
door
drs.
P.
Kesteloo
(gymnastiek en economie).
1994,augustus: Het Kennemer start een
cursus Fastlanc English voor geselecteerde
leerlingen uit 5- en 6-vwo. Na twee jaar
kunnen
de
leerlingen
het
deelcertificaat
Engels van het Internationaal Baccalaureaat
behalen.
1995, januari, 11: J.M. Vermeulen, rector
van 1975 tot 1987, overlijdt op 68 jarige
leeftijd.
September:
De
gemeente
Bloemendaal
maakt
aan
de
omwonenden
van
het
Kennemer bekend dat er twee sporthallen,
63 woningen en 32 appartementen zullen
worden gebouwd ten noorden van de school
en Stoop's Bad. Oktober: Het Kennemer
Lyceum viert haar 15e lustrum.
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