
Nederland's mooiste school geopend 
 

ELSWOUT: MONTESSORILYCEUM 
MET 240 LEERLINGEN. 

Waarschijnlijk is het niet overdreven de 
nieuwe huisvesting van het Jac P; 
Thïjsse Montessorilyceum tot de mooiste 
school van Nederland te promoveren. 
Want waar vindt men een zo schone en 
romantische ligging temidden van heer-
lijke laadouwen, statige oprijlanen, bos-
sages, waar een schoolgebouw met bor-
dessen, 'balcons en enorme halls, dat te-
vens zo modern geoutilleerd is? 

Vertegenwoordigers -van de pers zijn 
Dinsdag in de nieuwe school „aan dé 
Elswoutlaan" voorgelicht en rondgeleid. 
De secretaris van het bestuur van de 
Ver. „Kennemer Lyceum", dé heer D. H. 
Schoute heeft daar er aan herinnerd hoe 
de onderafdeling Jac. P. Thijsse Montes-
sorilyceum (begonnen met 6 leerlingen) 
totaal uit het Kennemer schoolgebouw 
groeide, vervolgens in een aparte omge-
ving aan de Parkweg te Bloemendaal resi-
deerde en nu Elswout zal betrekken. Het 
huren van dit gebouw was een hele step, 
want men moest nog zien hoe men reilde 
en zeilde met de school. Toen is evenwel 
de subsidie van het Rijk gekomen. Een 
volledige algemene medewerking is er ge-
weest: o.a. van het gemeentebestuur van 
Bloemendaal en de Rijksgebouwendienst. 

Architect van Kempen heeft met zeer 
grote moeilijkheden te kampen gehad, 
maar heeft deze tenslotte weten te over-" 
winnen. Door alle instanties, niet in de 
laatste plaats door de arbeiders, is „zeer 
ijverig en met veel animo gewerkt, soms 
zelfs dag en nacht. 

Ir. K. W. H. Leeflang, secretaris van 
het college van Curatoren van het Mon-
tessori-lyceum heeft daarop een korte uit-
eenzetting gegeven over het karakter 
van her Montessori-onderwijs, dat de 
zelfwerkzaamheid van de leerling wil 
stimuleren, maar waarbij er tevens voor 
wordt zorg gedragen, dat het kind zieh de 
leerstof binnen een bepaalde tijd 
toeëigent. Er zijn nu met Elswout mee 5 
middelbare Montessori-scholen in het 
land. Veel zal er nog geëxperimenteerd 
moeten worden, ook op Elswout 
Nauwkeurig wordt de aanleg van elke 
leerling nagegaan, daar- 

om moest de school een lyceum zijn, 
waarin H.B.S. A. en B., Gymnasium en 
Middelbare Meisjesschool naast elkaar 
staan. Doel is niet alleen het bijbrengen 
var. kennis, maar karaktervorming, op-
voeding tot vrij in het leven staande 
mensen. 

Dr. W. Jong, conrector van het Mon-
tessori-lyceum  wees  er op,   dat  Maria. 
Montessori eigenlijk geen verdere richt-
lijnen geeft dan tot het 9e jaar. De raad 
voor de puberteitsperiode is: „stuur het 
kind de wei in". Dit is niet door "te voe-
ren maar enigszins wordt het hier onder-
vangen door een vrije, ruime behuizing en 
omgeving, nauw contact met docenten, 
die de leerling tot zelfontwikkeling  
brengen.   De  werkwijze  van de school 
wordt  door  soepelheid  gekenmerkt" Bij de 
middelbare meisjesschool  is met het   
cijfersysteem geheel,  bij  de  andere ge-
deeltelijk    gebroken.    Voor    de   gehele 
school, dïe 6-jarig is, is groepsleiding in-
gesteld. D.W.Z. dat er leerkrachten zijn, 
die alle vakken overzien en de leerling 
terzijde staan om de richting tot algehele 
beheersing van de stof te wijzen. 

Architect H. W. van Kempen heeft 
vervolgens in het kort de romantische 
historie van huize Elswout geschetst en 
daarbij gememoreerd dat de laatste 
Borski, die er woonde, het landgoed on-
voltooid liet Vele jaren hebben er slechts [ 
de vier kale buitenmuren gestaan. Pas 
tijdens de bezetting is Elswout door de 
Duitsers afgemaakt en in deze vorm is het 
in grote lijnen buitengewoon geschikt 
gebleken voor het onderwijs, dat hier 
moet worden gegeven. Spr. heeft getracht in 
het gebouw een sfeer te scheppen, waarin 
de jeugd zich kan concentreren. 

Ir. J. Quaadgras heeft als laatste spre-
ker gas-, telefoon- en waterleiding-varia 
van de Elswoutschool verteld en nog mee-
gedeeld dat ten behoeve van het natuur-
en scheikunde-onderwijs zeer moderne ta-
fels zullen worden aangebracht, waaraan 
de leerlingen proeven kunnen nemen, ter-
wijl in het lokaal voor biologie de leerlin-
gen zelf 'microscopisch onderzoek kunnen 
doen. 

 
Er is vervolgens een rondgang door de 

nieuwe school gemaakt, waarvan alleen 
nog maar de leslokalen klaar zijn (Er is 
door allerlei omstandigheden zeer veel  
stagnatie geweest). De totale indruk van  
de school was evenwel duidelijk: dit is 
een prachtig lyceum metheerlijk ruime 
leslokalen (6 bij 6, 6 bij 10 en 10 bij 10), 
een voor velerlei doeleinden te gebruiken 
aula van formidabele afmetingen, nog een 
tweede enorme hall op de 1e verdieping, 
alles goed doordacht, met vernuft en kun-
digheid geconstrueerd en met gelegenheid 
tot toetreding van lucht en licht. Het ge-
heel keurig in de verf, overal fleurig en 
licht van tint en voorzien van een sobere 
maar zeer moderne kunstmatige verlich-
ting. 

Woensdagmiddag is dit nieuwe school-
gebouw op een plechtige wijze geopend. 
Het inwendige was fraai versierd, veel 
bloemen zorgden voor een feestelijk aan-
zien. 

De ongeveer honderdvijftig genodigden 
werden verwelkomd door de heer A. D. 
Strumphler, voorzitter van het schoolbe-
stuur, die allen, die aan de totstandko-
ming der school hadden medegewerkt, in 
het bijzonder de regeringsinstanties, dank 
zei. De heer A. J. S. van Dam, inspec-
teur van het onderwijs, opende daarna 
namens de minister van O.K. en W. het 
nieuwe lyceum, waarbij hij wees op de 
betekenis van de experimenteerschool De 
volgende spreker was de burgemeester van 
Bloemendaal, jfr. mr. C- J. A. den Tex, 
die ook namens een aantal Bloemen-
daalse scholen verklaarde, verheugd te 
zijn over de oprichting van de school in 
„Elswout" en over de groei van het mid-
delbaar onderwijs in deze gemeente. Dr. 
R. Burdet sprak tenslotte als president-
curator.'  

Nadat dr. M. Rozelaar, begeleid door 
het schoolorkest o.l.v. de.heer F. Luyken 
een cello-concert van Fiocco gespeeld 
had, volgden verschillende begrpetingstoe-
spraken; de heer Van Essen vertegen-
woordigde de commissie van toelicht op 
het M.O. in Bloemendaal, drs. E. van 
Meir sprak als rector van het Kennemer 
Lyceum., de heer H. jordan als afgezant 
van de Ned. Montessori-Lycea. Mevrouw 
Land-De Vries bracht de gelukwensen 
der Ned. Montessori Vereniging over en 
pater Hutjens voerde namens het Bijzon-
der M.O. in Haarlem en omgeving het 
woord. De heer P. v. d. Wind vertegen-
woordigde de lagere scholen, in ditzelfde 
district. 

Na muziek van dr. M. Rozelaar, een 
largo van: Eccles, bedankte de waarne-
mend rector dr. W; Jong de verschillende 
sprekers voor hun woorden, waarna de 
genodigden' gelegenheid hadden het 
nieuwe schoolgebouw te bewonderen. 

Vrijdag hebben de 240 leerlingen het 
Jyceum betreden. Het Montessori-onder-
wijs dat er voortdurend naar streeft de 
geesten te ontplooien, heeft een grote 
stap in die richting gedaan met het in ge-
bruik nemen van dese school. Want waaar 
eerder dan hier in deze schone omgeving 
zullen de geesten vleugels krijgen? Wïe 
goed luistert, zal ongetwijfeld de wiek-
slagen ver over de Elswoutlaan kunnen 
vernemen! 

 

Schilder, monteur en timmerman 
die medewerkten aan het in orde 
maken van "Elswout" 
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