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O
nze school bestaat 80 jaar. En velen 
van ons kennen elkaar al bijna ons hele 
leven. Ik weet zeker dat we elkaar weer 
zullen tegen komen bij deze reünie. 
En we komen ook onze herinneringen 

en emoties weer tegen. Lang vervlogen, maar nog 
altijd aanwezig. Laten we genieten van deze bijna 
onwereldse geborgenheid.

Een tijd geleden werd mij gevraagd wat het voor mij 
zelf betekent om montessoriaan te zijn. Ik gaf aan 
dat ik mij altijd vrij voel om de dingen te doen die ik 
echt wil. Ik heb geleerd mijn doelen zelf te kiezen en 
ik weet dat ik daar de tijd voor mag nemen. Ik heb 
ontdekt dat ik door vallen en opstaan mag leren en mijn 
doelen en wensen mag verwezenlijken. Vallen mag als 
montessoriaan, succes hebben ook. Het beste in jezelf 
ontdekken en eruit halen is essentieel voor de rest van je 
leven.

Zonder het Montessori Lyceum Rotterdam zou ik een 
bedeesd schuw jongetje gebleven. Dankzij het RML heb 
ik vertrouwen gekregen. Nu ben ik al jaren bij van alles 
en nog wat betrokken, heb ik van me laten horen waar 
ik dat wilde en waar ik dacht nodig te zijn. Dit is niet 
in de laatste plaats te danken aan de sfeer die wij op 
school aantroffen. Het RML is voor mij een vriendelijke 
gemeenschap van lerende mensen. Zowel de leraren als 
de leerlingen halen uit zichzelf wat ze in zich hebben. 
De afstand tussen de leerlingen en de leraren was en 
is klein. Kleiner dan gebruikelijk. We voeden elkaar in 
vrijheid op. 

Wij, maar alle montessorianen door de jaren heen, 
hebben een enorm voorrecht genoten. Ons is de vrijheid 
gegeven om zelf te groeien en onze eigen talenten 
te vinden en te gebruiken. Voor onszelf en de ander. 
En dat valt op. Een blik is genoeg. Je spreekt steeds 

dezelfde taal. Je herkent de montessoriaan aan de 
charmante mix tussen ernst en inzicht enerzijds en humor 
en relativering anderzijds. Ik merk het aan mijn drie 
kinderen, die ook het RML hebben doorlopen. Ik had ze 
- met al mijn opvoeding- nooit zo ver kunnen krijgen als 
ze nu al zijn. 

De tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar ook weer 
niet. Er is te veel hetzelfde om niet te vieren dat we al 
die jaren gelijk gebleven zijn; in de kern gelijk en zo 
verschillend als mens. En dat zal over 70 jaar nog zo 
zijn. En laten we dat vieren. Onze gemeenschap Wij 
Montessorianen groeit en leeft. Heeft een grote toekomst 
voor -en achter- zich. 

In dit magazine vindt u een inlegvel om u op te geven 
als lid/ sponsor van Wij Montessorianen. Een landelijk 
politicus zei niet zolang geleden dat het erop aankomt 
“elkaar vast te houden” en ik ben het met hem eens. Dat 
is waar het om gaat. Zo behouden we de samenhang 
en groei van ons eigen RML. Eigenlijk kan het niet zo 
zijn dat iemand die met zoveel enthousiasme naar 
deze reünie komt geen blijvend onderdeel vormt van 
deze gemeenschap. Ik vraag dus iedereen die dit 
leest om zich meteen aan te melden. Laten we ons 
verleden koesteren, de daaruit ontstane banden nog 
verder verstevigen en met vaste, open blik de toekomst 
tegemoetzien.

Marc Udink, voorzitter Wij Montessorianen

Beste 
montessorianen,

Isabel en Abe
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M
et trots feliciteer ik de oud-leerlingen- 
vereniging van het Montessori Lyceum 
Rotterdam Wij Montessorianen met 
de eerste druk van haar magazine. 
De presentatie van dit mooie blad valt 

samen met de reünie ter ere van het 80-jarig bestaan 
van het RML dat wij op zaterdag 10 juni 2017 vieren.

Een bloeiende school als het RML kent een sterk netwerk 
van oud-leerlingen en oud- medewerkers. Oud-leerlingen 
van het RML hebben veel gemeen: zij kozen voor het 
voortgezet montessori-onderwijs in Rotterdam en voor 
het RML als Lyceum om hun studie aan te volgen. Deze 
overeenkomsten zijn de moeite waard om te koesteren, 
net als de vriendschappen die tijdens de schooltijd zijn 
ontstaan. 
 
Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn het 
versterken van de band tussen oud-leerlingen en de 
school en tussen de oud-leerlingen onderling. Oud-
leerlingen en het RML kunnen namelijk veel aan elkaar 
hebben. Je maakt deel uit van een fantastisch netwerk 
met veelsoortige kennis en ervaring waarmee je je 
voordeel kunt doen en waaraan je zelf kunt bijdragen. 
Vergroot je netwerk en blijf op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom het RML.

Dit magazine toont graag de rijkdom en veelzijdigheid 
van de oud-leerlingen van het RML. In dit magazine 
worden regelmatig jongere en oudere oud-leerlingen 
geportretteerd. (Oud)- leerlingen en (oud)- medewerkers 
worden in beeld gebracht door middel van interviews, 
artikelen en achtergrondverhalen. Dit magazine 
verschijnt minimaal een keer per jaar. 
 
Blijf verbonden, doe mee en draag bij!  

Jan Wouter Koning,rector

Beste 
montessoriaan,

Verzameling foto’s uit de oude doos
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T
ijdens een fantastische opening op donderdag 
13 oktober werd een mooie openingsdans 
1936 door de leden van de lustrumcommissie 
gevolgd door vele andere dansen die door  
grote groepen van leerlingen waren ingestudeerd.  

De hele aula (incl. het balkon) was gevuld met honder- 
den leerlingen die alle aandacht hadden voor dit 
spektakel.

Het middag- en avondprogramma voor de medewerkers 
op VOC was een groot feest. Sommigen schreven een 
nieuw montessorilied, anderen volgden een box- of 
cricketworkshop en weer anderen waren creatief met 
pompoen. Na de borrel kon ieder die dat wilde onder 
begeleiding van Marcel Eggen en Nanne van Hoijtema 
verzoeknummers zingen.

Op vrijdag 14 oktober hadden de leerlingen de 
keuze uit tal van workshops. Leerlingen maakten 
sieraden, cocktails, sushi, fingerfood, pasta of koekjes, 
volgden een yogales, leerden een dans of kregen een 
rondleiding bij Feyenoord. ’s Middags was er op de 
eerste verdieping een markt. Tegelijkertijd vond achter 
de school de M-parade plaats: in de Live Music Tent 
werd opgetreden en wie wat wilde eten kon terecht 
bij éen van de foodtrucks. Ouders waren in groten 
getale naar het RML gekomen om het lustrum mee te 
vieren. Om 20:00 uur werd de dag afgesloten met 
een fantastisch optreden van Kraantje Pappie mede 
mogelijk gemaakt door onze eigen bond! Wat waren 
het schitterende lustrumdagen!

Het lustrumjaar wordt 10 juni afgesloten met de reünie. 
Al maanden vergadert de reüniecommissie en het kan 
bij niet anders dan dat het feest een groot succes wordt!  

Ouders waren in 
groten getale naar het 
RML gekomen om het 
lustrum mee te vieren.

foto boven
Willem Jan Kok en Lau van Everdingen

foto onder
Marcel Eggen en Nanne Hoijtema

Workshop schilderen

De reüniecommissie 
Bovenste rij: Ota doluptat 
lautemque aciente nimaxi-
mus qui dolupta speligent 
dolorem quatis et acipi
Onderste rij: quis untia co-
rehentia volorem Verspid 
molo blationecte prat.

Het lustrum
In oktober vierden de leerlingen en de docenten het 80-jarig bestaan van het RML. 

Workshop pasta 
maken

Docenten zingen een smartlap

Leerlingen maken een kunstwerk van een auto 
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A
l snel is duidelijk dat Jan zich niet verveelt. 
Zijn vrouw is het afgelopen jaar ook met 
pensioen gegaan en ze hebben nu tijd 
om samen mooie reizen te maken. Op 
dit moment besteedt Jan veel tijd aan 

zijn studie Chinees. Enthousiast vertelt hij over zijn 
hobby  “Ik probeer elke ochtend een paar uur aan mijn 
studie te besteden. Dat moet ook, want Chinees is een 
ingewikkelde taal.” Jan laat mij wat handige apps zien.” 
Het is ook interessant om te zien hoe je je zo’n taal kunt 
aanleren.” Dat Jan inmiddels bijna het HSK 3-niveau op 
eigen kracht bereikt heeft, dwingt respect af. Ook de 
wiskunde heeft nog altijd zijn belangstelling, maar op dit 
moment heeft hij daar weinig tijd voor.

We blikken terug op zijn tijd bij het RML. Als 
conrector is Jan  betrokken geweest bij tal van 
onderwijsvernieuwingen..Eén van de grootste projecten 
was de invoering van de Tweede Fase. Ik vraag 
hem of hij vindt dat deze vernieuwing een succes 
genoemd kan worden. Jan schudt zijn hoofd.”Vanaf 
het allereerste begin kwam er van alle kanten kritiek. 
De scholieren zelf kwamen ook massaal in opstand. 
Je ziet ook dat vrijwel alle beslissingen inmiddels zijn 
teruggedraaid. Onlangs is bijvoorbeeld het vak ANW 
nog afgeschaft. De Tweede Fase is zo’n voorbeeld 
van een onderwijsvernieuwing die van bovenaf is 
opgelegd. Dat werkt niet. Je moet docenten betrekken 
bij dergelijke vernieuwingen! Het plan Onderwijs 2032 
is om dezelfde reden tot mislukken gedoemd. Het is 
jammer dat in de jaren zeventig de middenschool niet is 
ingevoerd. Dat was nu wel een goed plan!”

Gelukkig hebben we voor onze school zelf wel 
verbeteringen kunnen realiseren. Een belangrijke 
verandering is de invoering van de KWT geweest.  
Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar 
uiteindelijk is de KWT er gekomen.  

Is er nu veel veranderd op het RML? “De tijden zijn 
natuurlijk veranderd.  Dat vroeger docenten en 
leerlingen op de eerste verdieping massaal rookten is 
nu ondenkbaar. Feesten gingen in de jaren zeventig tot 
diep in de nacht door. Uiteindelijk heeft de brandweer 
vanwege de veiligheid voorwaarden gesteld.  Vroeger 
ging ik ook alleen met mijn mentorklas, leerlingen 
van veertien jaar, op de fiets om te kamperen. Dat 
zou nu niet meer zo snel gebeuren. Een veel te grote 
verantwoordelijkheid!”

“Maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Nog steeds 
krijgen leerlingen de  ruimte en is de betrokkenheid van 
veel collega’s groot. Het is voor zowel leerlingen als 
docenten nog altijd een leuke school!”
Na drie uur nemen we afscheid. Als ik wegfiets 
roept hij mij nog na:  “Doe ze de groeten op de 
Schimmelpenninckstraat!!”

Weerzien met   
Jan van Doorn

INTERVIEW

Na tientallen jaren als docent en conrector betrokken te zijn geweest bij het RML, nam Jan 
van Doorn in juni 2016 samen met Barbara Ingen Housz, Elisabeth van Vreeswijk, Paul 
Degenaar en Aad Kaptein afscheid van het RML. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat en 
ga langs voor een kop koffie.

Jan van Doorn vroeger

Jan van Doorn nu
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Over the rainbow

Het RML kent een rijk musicalverleden. Met De Nieuwe 
kleeren van den Keizer werd in 1941 een begin gemaakt 
van een mooie traditie en sindsdien zijn musicals en het 
RML onlosmakelijk verbonden. Begin april was de aula 
omgetoverd tot het wonderlijke land van Oz en vier avonden 
kon het publiek genieten van de musical Over the rainbow.

M
aandenlang waren veel leerlingen en 
docenten onder leiding van Leon Monné 
bezig geweest met de voorbereidingen 
en het resultaat mocht er dan ook zijn. 
Honderden bezoekers genoten zichtbaar 

van het verhaal van Doortje die samen met haar hondje 
Toto in het wonderbaarlijke land van Oz belandt en 
op zoek gaat naar de tovenaar van Oz die haar kan 
vertellen hoe ze de weg naar huis terug kan vinden. 
Tijdens haar zoektocht ontmoet ze een vogelverschrikker 
zonder verstand, een blikken man zonder hart en een 
leeuw zonder moed. Samen gaan ze verder. Na een 
zware tocht ontmoeten ze de tovenaar die de leeuw 
meer moed geeft, blikken man van een hart voorziet en 
de vogelverschrikker hersenen biedt. En uiteindelijk vindt 
Doortje na de ontmoeting met de goede heks Glinda de 
weg naar huis terug.

Zowel leerlingen als docenten schitterden; Sijtje 
Ledeboer en Jeroen Vogel vertolkten de rollen van de 
slechte heks en de tovenaar. Maar niet alleen de acteurs 
gaven de voorstelling glans; het orkest onder leiding 
van Etienne Weeda, de zanggroep, de dansers, het 
technisch team en de makers van de prachtige kostuums 
en het decor maakten samen met de cast  
Over the rainbow tot een overweldigend succes! 

Maandenlang waren 
leerlingen en docenten 
bezig geweest met de 
voorbereidingen. 

foto linksboven: 1961 Het lot en de 
taxichauffeur
foto rechtsboven: de tovenaar van Oz

foto boven
Doortje geeft blikken man wat olie

foto rechts
De leeuw

foto rechts
1990 Eliza

MUSICAL
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H
idde is wat later, want hij moet uit Bergen 
op Zoom komen. Sinds enige tijd werkt 
hij bij DHL. Na even gezellig te hebben 
bijgepraat blikken we terug op zijn sportieve 
hoogtepunten. 

Hiddes hockeycarrière verliep anders dan die van de 
meeste spelers uit het Nederlands elftal. Hij maakte geen 
deel uit van een Nederlands jeugdteam, maar bereikte 
via Victoria Heren 2, Victoria Heren 1 en Rotterdam 
de selectie van de beste Nederlandse hockeyers. Hij 
debuteerde op z’n 25e in Oranje. 

Hidde vertelt enthousiast over de hoogtepunten in zijn 
hockeycarrière. De afgelopen jaren maakte hij twee 
belangrijke toernooien mee. In 2015 werd hij bij het 
EK in Londen met Oranje kampioen; bij de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro werd hij vierde. “Maar het 
is natuurlijk fantastisch om als sporter de Olympische 
Spelen mee te maken. Een unieke ervaring.” 

Hij legt uit dat het geen gemakkelijk besluit geweest was 
om te stoppen met Oranje. “ Maar ik heb de afgelopen 
heel veel voor het hockey gelaten. Om dat vol te 
kunnen houden, moet je echt een doel hebben. Na de 
Olympische Spelen had ik dat doel niet echt meer. Het is 
nu ook mooi om andere dingen te doen. Ik heb gekozen 

voor een traineeship bij DHL.” De baan sluit goed uit bij 
de studie commerciële economie die hij heeft afgerond.

Op zijn schooltijd kijkt hij met veel plezier terug. Het 
is al ruim tien jaar geleden dat hij zijn vwo-diploma 
haalde, maar veel vrienden ziet hij nog steeds. ‘Elk jaar 
ga ik met m’n vrienden David van Ass, Boele Sluyter, 
Jurriaan Morsink, Allard van Zuuren, Karel van den Bos, 
Joost van Bommel, Laurens Spiele en Maarten Beek nog 
op vakantie en het is altijd gezellig!’

Nadat hij mij wat vakantiefoto’s heeft laten zien nemen 
we afscheid. Hidde moet zich voorbereiden op het 
belangrijke play-offduel tegen Amsterdam…   

Even bijpraten met
Hidde Turkstra

Eén van de montessorianen die de afgelopen jaren vaak de krant haalden is Hidde Turkstra. 
Ik sprak met hem af in het nieuwe La Pizza op het Bentinckplein.

INTERVIEW

Het is natuurlijk fantastisch om  
als sporter de Olympische Spelen  
mee te maken

Hidde bij het EK in Londen
fotograaf: Koen Suyk 
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D
it is een unieke samenwerking tussen alle 
leerlingen van de tweede klassen van het 
RML en het Theater Rotterdam, een nieuw 
makersensemble ontstaan uit de fusie van het 
Ro Theater en Productiehuis Rotterdam, het 

MAAS-theater en de kunstdocenten van het RML. 
In groepen van ongeveer twintig leerlingen maakten 
op vrijdag 10 maart jl. ruim170 tweedeklassers o.l.v. 
vakdocenten een dag lang een theatrale, beeldende en 
muzikale bewerking aan de hand van één verhaal uit 
het boek ‘Dissus’ van Simon van der Geest, waarvoor hij 
zich liet inspireren door de ‘Odyssee’ van Homerus. Er 
werd een dag lang hard gewerkt en het resultaat mocht 
er dan ook zijn! 

‘s Avonds bekeken ouders of andere familieleden de 
bijzondere voorstellingen die de leerlingen die dag 
gemaakt hadden. Elke voorstelling vond plaats op 
een eigen locatie in de school. Leerlingen brachten de 
bezoekers van de ene naar de andere locatie. 

Eén van de docenten die dag was oud-leerling 
Anneclaar Ferguson. Anneclaar (32) volgde na haar 
middelbare school de opleiding Theaterdocent in 
Arnhem waarna zij stage ging lopen bij het RO-theater. 
Zij is nu medewerker educatie bij Theater Rotterdam.

H
et eerste uur was even aftasten, het 
tweede uur werden we er samen tijdens 
de economieles van mevrouw Hegeman 
uitgestuurd. De klik was er blijkbaar…
De eerste zoen was tijdens de paassoirée 

in Parkzicht in maart 1983 en een maand later sloeg 
tijdens de werkweek in Turnhout de vonk over. In 1985 
verlieten we met een diploma het RML. 

Na 34 jaar zijn wij nog steeds gelukkig samen. We 
zijn een echt montessorigezin, want ook onze dochters 
kozen voor het RML. Dit jaar doet onze jongste dochter 
Josephine eindexamen. Twee jaar geleden haalde onze 
oudste dochter Danique al haar diploma op het RML. 
Er is echt wel wat veranderd, maar heel veel is ook 
hetzelfde gebleven.

Wat typerend was voor de jaren tachtig op het RML was 
de grote belangstelling voor de culturele avonden, de 
musicals en toneel. Het leefde enorm bij alle leerlingen. 
Hoewel de tjjd is veranderd en er nu meer nadruk ligt 
op de studieresultaten, is het RML nog altijd sociaal 
en creatief. De school mag hier trots op zijn en moet 
dit koesteren. Bijzonder aan het RML blijft ook het 
persoonlijke karakter en de relaties tussen leerlingen, 
docenten en overig personeel op het RML. Natuurlijk 
zijn er veel nieuwe gezichten gekomen. Vroeger 
stonden Rinus en Marian in de kantine; nu zijn dat Mel 
en Percy. Wij dronken koffie bij Spier, nu drinken de 
examenkandidaten koffie bij Harry, Pieter en Kees.

Wij montessorianen, in vrijheid opgevoed…. Zo was het 
en zo is het nog steeds. Met het vertrek van Josephine 
aan het eind van het schooljaar nemen wij voor de 
tweede keer afscheid van het RML. Het heeft ons veel 
gebracht: in de eerste plaats natuurlijk ons gezin en 
daarnaast vriendschappen voor het leven! 

Marjan van den Assem

de ARTS-dag

Een
montessori 
gezin In december 1982 kwam Michel halverwege 

het schooljaar bij mij in de klas. Ik zat toen in 
4 HAVO. 

foto boven 
Marjan en Michel 1983
foto onder 
familie van den Assem

NIEUW OP HET RML

Sinds 2016 vindt éen keer per jaar de ARTS-dag plaats. 

Foto boven en onder
ARTS-dag 2017
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S
inds enkele jaren is het echter ook mogelijk 
om op het RML examentraining te volgen. 
Steeds meer leerlingen kiezen hiervoor. 
De voornaamste reden: de trainingen zijn 
een groot succes. De laatste jaren zijn 

de eindexamenresultaten ronduit goed te noemen. 
Veel van deze trainingen worden gegeven door 
studenten die oud-leerlingen zijn. Abe Sweep, student 
informatiekunde, geeft samen met Isabel Asmus, student 
econometrie, de wiskundetraining. Isabel geeft aan: 
“Abe legt de belangrijke stof nog eens uit en ik probeer 
de leerlingen die weinig vertrouwen hebben, bij te 
brengen dat ze moeten uitgaan van wat ze wel weten.” 
Matthijs Wolf die in Rotterdam econometrie studeert 
en samen met Philip Weijschedé de cursus economie 
verzorgt, probeert de leerlingen bij te brengen hoe ze 
bij examenvragen gestructureerd te werk kunnen gaan. 
Jaap Verbrugge en Jelle den Daas, beiden student in 
Delft, proberen de leerlingen die de scheikundecursus 
volgen, te trainen in het hanteren van leerstrategieën. 

Waarom werkt het toch zo goed tussen de leerlingen 
en de oud-leerlingen? Wat is de succesformule? Jaap 
geeft aan: “We staan dichtbij, de afstand is klein.” Sam 
knikt instemmend : “Leerlingen durven aan ons vragen te 
stellen. De drempel om vragen te stellen ligt echt lager.” 

Wander Marijnissen, die samen met Kevin Cinca, 
biologie doceert, vult aan: “Met een aantal jongens heb 
ik gevoetbald bij VOC; zij durven mij echt wel vragen te 
stellen.”

Alle oud-leerlingen geven aan dat ze blij zijn dat ze 
destijds voor het RML hebben gekozen. “We kregen de 
ruimte en de sfeer op deze school is echt bijzonder.” 
Goed om te horen! En nu maar hopen dat de 
eindexamens goed gemaakt gaan worden.

Terug op het RML... als examentrainer

Nog een week en dan beginnen de 
eindexamens. Elk jaar reizen veel 
examenleerlingen rond deze tijd af naar 
Leiden om in een driedaagse examencursus 
klaargestoomd te worden voor het CSE. 

Isabel en Abe 
geven wiskunde

foto boven
Philip
foto onder
Matthijs

Jelle en Jaap helpen leerlingen uit 5 havo met 
scheikunde
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Begin dit jaar hebben wij besloten dat we ons 
steentje bij willen dragen aan het gevecht tegen 
alvleesklierkanker. Daarom zijn wij begonnen met het 
organiseren van een benefietdiner. Dit diner staat in 
het teken van Stichting Support Casper. Deze Stichting 
is opgericht door de Rotterdamse prof. dr. Casper van 
Eijck. Casper is arts in het Erasmus Medisch Centrum. 
Daarnaast is hij clubarts van Feyenoord en oud-leerling 
van het RML. 

Op 12 juni 2017 organiseren wij een benefietdiner, 
zodat we geld in kunnen zamelen voor het onderzoek 
naar alvleesklierkanker. De avond zal plaatsvinden in 
het Boathouse te Kralingen en begint om 19:00 en zal 
rond 00:00 eindigen. De opbrengst van de avond gaat 
naar Support Casper. Op deze avond kunt u genieten 
van een heerlijk driegangendiner onder het genot van 

muziek verzorgd door o.a. Codarts. Verder hebben we 
een veiling en een loting georganiseerd met fantastische 
stukken en prijzen. 

Naast dit diner hebben we ook een inzamelingsactie. 
Wilt u ook uw steentje bijdragen,dan is het mogelijk 
om een bedrag te storten op onze actie pagina https://
supportcasper-acties.nl/p/Support-Casper/Casper-Back-
2-School. Wij zijn ook op de reünie aanwezig, voor 
eventuele vragen, informatie of donaties. Veel plezier op 
de reünie!
Met vriendelijke groeten, de leerlingen van de M&O-klas 

A
rie is inmiddels 69 en heeft na zijn 
pensionering ruim twee jaar lang aan 
het boek gewerkt. Het onderwerp is 
niet toevallig gekozen. Ooit heeft hij 
middeleeuwse geschiedenis gestudeerd, 

maar op school bleven er voor die periode altijd 
hoogstens een paar weken aan het eind van de brugklas 
over. Hij wilde ook altijd al iets schrijven over de 
raakvlakken die bestaan tussen de middeleeuwen en 
onze eigen tijd. Het is geen alledaags genre en dus 
besloot hij maar om het in eigen beheer uit te geven, via 
zijn uitgeverij Zijdewinde. De middeleeuwen worden 
doorgaans niet op hun juiste waarde geschat, vindt 
Arie. “We denken vaak aan barbaarse tijden, aan de 
kerk die alles bestierde en aan eeuwenlange stagnatie. 
Mijn boek gaat juist over de maatschappelijke en 
culturele veranderingen in de late middeleeuwen en 
ik heb willen aantonen dat er een aantal historische 
constanten zijn waardoor de huidige tijd in vele 
opzichten veel middeleeuwser is dan wij moderne 
mensen graag denken.”

Om die overeenkomsten te belichten, wordt vooral 
gekeken naar wat het denken en handelen van mensen 
bepaalde in de late middeleeuwen, de periode tussen 

1250 en 1500, toen de samenleving aangetast leek te  
worden door grote veranderingen die uiteindelijk uit- 
liepen op de renaissance, de reformatie en de opkomst 
van een nieuwe economische ordening. Middeleeuwers 
wisten weinig over de wereld die hen omringde en dat 
maakte hen onzeker. Ze hadden geen verklaringen voor 
alle tegenslagen die hen troffen, en dat wakkerde telkens 
de angst aan voor een alomtegenwoordig kwaad. Maar 
als zekerheden gaan wankelen, als dingen op losse 
schroeven komen te staan en de situatie bedreigend 
wordt, is de moderne mens niet minder angstig ondanks  
de vrijwel ongelimiteerde informatie waar hij over kan  
beschikken. Integendeel. De veranderingen in de westerse  
wereld hebben in de afgelopen jaren tot grote verwarring  
geleid. Denk aan de recente economische crisis of aan 
de onrust door de komst van grote groepen migranten 
uit andere culturen. “In de middeleeuwen waren het dan 
de joden, de heksen en de leprozen die het moesten 
ontgelden. Het afwijkende, alles wat niet past in het 
vertrouwde patroon, is in zulke omstandigheden altijd 
verdacht geweest.”

Arie, die zich tegenwoordig ‘ambulant historicus’ noemt, 
denkt dat er ook wel een belangrijke les te trekken valt 
uit de middeleeuwse geschiedenis. “In de middeleeuwen 
was men zich zeer bewust van de structurele onvolmaakt- 
heid van de wereld, dat was een wezenlijk bestanddeel 
van hun leven. Iets van dat besef zou in de huidige tijd 
ook geen kwaad kunnen.”

Regelmatig wordt Arie uitgenodigd om over zijn boek 
te vertellen en uiteraard kwam hij ook op het RML even 
langs om over zijn werk te vertellen.

Onzekere tijden

Het boek Onzekere tijden- De wereld van de late middeleeu-
wen in het licht van de huidige tijd” van Arie van Ede (ISBN 
9789082578300) bevat 324 bladzijden en is voor €21.50 
te koop via de boekhandel en bij de webwinkels van bol.com , 
Bruna en ECI.

Wat hebben de late middeleeuwen te maken met de 21e eeuw? Oud-docent en –
conrector Arie van Ede ziet veel overeenkomsten. “Het waren ook toen turbulente 
tijden, die in veel opzichten doen denken aan de onze.” Hij dook in de materie en 
dat resulteerde in zijn onlangs verschenen boek Onzekere tijden- De wereld van 
de late middeleeuwen in het licht van de huidige tijd.

Beste
oud-Montessorianen, 

Wij zijn zestien leerlingen uit klas 5 vwo van het Rotterdams Montessori Lyceum.  
Voor het vak Management en Organisatie doen wij dit jaar een bijzondere opdracht. 

Voor meer informatie kunt u naar 
onze facebookpagina ‘Casper 
Back To School’ gaan of mailen 
naar casperbenefiet@gmail.com

Arie van Ede
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Aan het eind van de derde klas kiezen de 
leerlingen een profiel. Uiteraard denken ze 
hier goed over na. 

Z
e praten met ouders, mentoren, decanen, 
krijgen bij de verschillende vakken voorlichting 
en maken diverse opdrachten. Bij het vak 
Nederlands moeten zij even doen alsof zij 
dertig jaar ouder zijn en vervolgens zichzelf 

interviewen. Job uit H33 wil later advocaat worden en 
stelde zichzelf onder meer de volgende vragen:

Hoe vind je het om criminelen te verdedigen?
Ik vind dat ieder recht heeft op een eerlijk proces.

Denk je dat je als advocaat ook wel eens een zaak zal 
weigeren?
Nee, dat zal ik niet snel doen. Ik zal altijd proberen 
alles uit de kast te halen. Ik blijf hoop houden. Niets is 
onmogelijk! 

We hebben duidelijk te maken met iemand met passie 
voor zijn vak. Tijd om eens een bezoek aan de rechtbank 
te brengen. Job en zijn vriend Massimo die ook in havo 
3 zit, mochten een dagje meelopen met oud-leerling en 
advocaat Babs van Kleef. Babs haalde in 1997 haar 
vwo-diploma. Zij studeerde rechten in Groningen en is 
sinds 2005 advocaat. Op dit moment is zij werkzaam bij 
Van Diepen Van der Kroef advocaten. 

Job en Massimo kwamen enthousiast terug uit Haarlem en 
hadden veel opgestoken van de zittingen die zij hadden 
bijgewoond. Wij zijn op zoek naar oud-leerlingen die het 
ook leuk vinden om leerlingen van het RML een dagje te 
ontvangen. 
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bouwt aan de 
toekomst

Interesse? Mail dan naar  
wijmontessorianen@rml.nl

Bij het vak Nederlands moeten zij even doen 
alsof zij dertig jaar ouder zijn en vervolgens 
zichzelf interviewen

3 HAVO  

Job Goud, Massimo van der 
Beek en Babs van Kleef voor 
de rechtbank in Haarlem
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I
k woonde daar als peuter mijn eerste lessen bij 
en kon niet wachten tot ik zelf echt naar school 
mocht. Helaas was mijn eerste schooldag een 
beetje teleurstellend. Het is een van mijn vroegste 
herinneringen en ik zie het nog zo voor me. Ik 

stapte de klas binnen, helemaal klaar om eindelijk te 
mogen leren, en in plaats daarvan zag ik complete 
chaos. Iedereen schreeuwde door elkaar heen, een 
paar jongens renden door het lokaal, waarbij er een 
viel, zijn hoofd stootte tegen een kast en keihard begon 
te huilen. ‘Is dit het nou?’ dacht ik. Als ik vriendjes en 
vriendinnetjes mee naar huis nam, hadden mijn ouders 
ook geen last van ons, want ik wilde altijd schooltje 
spelen en zorgde er dan natuurlijk voor dat iedereen 
zich goed gedroeg. Er bestond de eerste  
14 jaar van mijn leven dan ook geen twijfel over het 
feit dat ik lerares wilde worden.

Maar soms zijn er meer mogelijkheden. Ik zat al een 
paar jaar op het RML en ze nodigden oud-leerlingen 
uit die spraken over hun opleiding, of reizen. En vooral 
dat reizen vond ik wel erg goed klinken. Mijn tijd in 
Australië leerde mij dat ik biologie, en dan vooral 
mariene biologie erg interessant vind en dat ben ik dan 
ook gaan studeren. Vervolgens bracht mijn opleiding 
mij naar Zuid Afrika, waar ik drie jaar heb gewoond 
en onderzoek heb gedaan naar haaien, walvissen, 
dolfijnen en zeehonden. En dan komt de vraag boven 
die mijn leerlingen mij ook altijd stellen: ‘Waarom sta je 

nu dan voor de klas, als je zo’n fantastische baan had?’. 
Het lesgeven is toch altijd blijven kriebelen, en tijdens 
mijn werk als marien bioloog realiseerde ik me dat 
de nieuwe generatie het meest belangrijk is als het 
gaat om de bescherming van de natuur. Als ik maar 
een beetje van mijn passie voor biologie op hen kan 
overbrengen, dan kan dat al een wereld van verschil 
maken. Ik heb stage gelopen op een school met 
tweetalig onderwijs, wat ik een leuke uitdaging vond, 
maar ik miste toch de vrijheid in het lesgeven zoals ik 
dat gewend was met het montessori-onderwijs op het 
RML. 

Toen er vervolgens een vacature was op het RML,  
was ik dus meteen geïnteresseerd. Maar tegelijkertijd 
vroeg ik me ook af of ik wel terug wilde naar mijn 
oude middelbare school. Of het niet vreemd zou zijn 
om mijn leraren van vroeger als collega te hebben.  
Of ik de leerlingen wel leuk zou vinden, want daar 
was ik tijdens mijn eigen schooltijd niet altijd even 
enthousiast over. Deze twijfels verdwenen gelukkig  
al snel als sneeuw voor de zon; ik heb leuke collega’s, 
onder wie inderdaad leraren van vroeger, en de 
leerlingenpopulatie is een stuk meer divers dan in  
mijn tijd, waardoor het lesgeven leuk en afwisselend  
is. Ik voel me helemaal thuis, en niet alleen omdat ik 
hier al zes jaar heb rondgelopen.

Dorien Schroder
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Column

Ik ben geboren in een 
onderwijsfamilie. Mijn 
ouders namen mij als baby 
mee naar hun school voor 
verstandelijk gehandicapten, 
waar ik lag te slapen in het 
magazijn.

Terug op het RML… 
als docent

‘Ach Cicero!
Hoe kon je zo
dit waardevolle leven
zo welbespraakt,
zoveel gemaakt,
aan militairen geven?
(…)
Hoeveel plezier
bracht, op papier, 
jouw leven door je werken
Zelfs de censuur
kon op den duur
je scherpte niet beperken
Hoe dapper jij 
nog schijnt aan mij 
en andr’e latinisten
Ik prijs, voorwaar
jouw commentaar 
als aankomend journaliste!’

Dit gedicht schreef ik 22 februari 
1993 onder een proefvertaling Latijn.  
Daarin beschrijft geschiedschrijver 
Livius hoe redenaar Cicero aan zijn 
einde kwam ‘multis lacrimantibus 
qui eloquentiam eius meminerant’, 
door mij vertaald als ‘met tranen van 
velen die zich zijn welbespraaktheid 
herinnerden.’ 

Welbespraaktheid, daar ging het om 
in mijn gymnasiumklas. Het maakte 
mij en mijn klasgenoten weinig 
populair bij de rest van de school: 
we stonden bekend als uitslovertjes 
die elkaar aftroefden met latijnse 
spreekwoorden en citaten uit de 
Odyssee.

Toch waren er ook mensen die 
onze leerdrift stimuleerden. Een van 
hen was mevrouw Korevaar, onze 
lerares klassieke talen. ‘Als je nog 
tijd over hebt, schrijf je maar een 
gedicht,’ zei ze een keer, toen ze 

zag dat ik al na een half uur klaar 
was met een proefvertaling.

Zo begon een jarenlange poëtische 
correspondentie tussen haar en mij. 
Ik schreef ter plekke een commen- 
taar op de proefvertaling, bij voor- 
keur met gebruik van zeugma’s, 
alliteraties, asyndetons of welk stijl- 
figuur we dan ook net hadden 
behandeld. Een paar dagen later 
ontving ik de gecorrigeerde versie 
met cijfer én, in dezelfde rode balpen- 
inkt, een antwoord op rijm. Ik keek 
elke keer weer reikhalzend uit naar 
mevrouw Korevaars gedichten. Die 
waren zó origineel, zó schijnbaar 
moeiteloos geschreven in een metrum  
strakker dan een Victoriaans corset, 
dat ik me afvroeg of mijn lerares 
haar roeping niet had gemist als 
opvolgster van Annie M.G. Schmidt. 

Ondertussen verloochende zij haar  
leraarschap niet. Als ik een 9 haalde,  
schreef ze: ‘Op eentje na het hoogste  
punt / Je liet weer zien hoeveel je 
kunt’ en na een 5,5: ‘Als u niet beter 
werkt, mevrouw / dan is het uit met 
mij en jou / dan zal dit excellente 
rijm / voorwaar voorgoed het laatste  
zijn.’ Het dreigement werkte, voor 
mijn eindexamen haalde ik een 8. 

Ik heb mevrouw Korevaar - pas jaren 
later zou ze Anneke gaan heten - al 
een tijd niet gezien. Dat ligt aan mij,  
ik houd niet van schoolreünies. Ik  
word liever niet herinnerd aan de  
arrogante pestkop die ik in die jaren  
was. De nietsontziende hoofdredac- 
teur van de schoolkrant. Maar ook  
niet aan het onzekere meisje dat 
zich geen raad wist met haar talenten,  
ambities, hormonen. Dat niet besefte 

dat een geprivilegieerd milieu als het 
RML ook restricties met zich mee- 
bracht, en hoe lang het zou duren 
voordat ze zich van die restricties 
zou bevrijden. Ik voorzag op mijn 
17e weliswaar dat ik journalist zou 
worden, maar god, wat zou het nog 
lang duren voor ik een beetje wist 
wat ik aan moest met mijn leven. 

Ik denk dat mevrouw Korevaar daar 
wel oog voor had. Misschien was 
onze correspondentie voor haar 
een ontsnapping aan soortgelijke 
existentiële vragen. In haar laatste 
gedicht, onder mijn eindexamen, 
schreef ze:

Het ging bij ons om méér dan 
rijmpjes schrijven of om een strijd 
van “intellectuelen”: wij gaven 
elkaar ruimte om te spelen, om niet 
slechts juf en leerlinge te blijven.

Een leerling vindt die moeite vaak te 
groot. Een leraar heeft de taak om 
les te geven, is scheidsrechter tussen 
een zes en zeven, en na de les is hij 
zo goed als dood.

Maar Maartje nam met zoiets geen 
genoegen. Zij zag de leraar niet 
als een machien maar wilde er een 
levend mens in zien, die meer kon 
dan verbuigen en vervoegen.’

Het zou overdreven zijn te stellen 
dat ik er tranen om heb geplengd, 
maar de welbespraaktheid van 
Anneke Korevaar herinner ik me 
beter dan die van Cicero. 

Maartje Duin  
(eindexamen gymnasium ’94), 
Radiomaker, journalist

foto boven 
Dorien als leerling
foto onder 
Dorien als docent



26

WIJ MONTESSORIANEN Rotterdams Montessori Lyceum - nummer 1

27

Aad, hoe kom je eigenlijk aan deze baan? 

A
ad lacht. “Dat is een mooi verhaal. Aan het 
eind van het schooljaar 1999-2000 vroeg 
Hans Luyendijk of ik iets met het gebouw 
wilde doen en na de zomervakantie 
stond in het jaarboekje dat ik facilitair 

manager was. Heb bij het APS een basiscursus facilitair 
management gevolgd, maar eigenlijk heb ik het vak 
vooral in de praktijk geleerd. Eerst deed ik veel samen 
met Gertjan Spierenburg, maar die ging toen met 
pensioen. Eddy Vels is mijn grote leermeester. Die man 
weet zo veel.”

Toen ik net begon hield ik me vooral bezig met de 
nieuwbouw in de tuin en vanaf 2007 vroegen de 
voorbereidingen van vervanging van de buitenschil mijn 
aandacht. Dat had veel voeten in de aarde. De opdracht 
moest eerst worden aanbesteed. Er kwamen toen 
verschillende partijen. De BAM voor het bouwkundige 
gedeelte; Breijer voor de installatietechniek. Het 
heeft een hele tijd geduurd voordat het klaar was 
en nog steeds zijn we bezig, maar dan nu met 

herstelwerkzaamheden. Aad wijst naar de kozijnen. 
“Verkeerde kit!” Vind je de verbouwing wel een succes? 
Aad knikt. Alles is veel beter geïsoleerd. Het is ook veel 
veiliger, omdat het gebouw is gecompartimenteerd.

Voor welke uitdagingen staan we de komende tijd?

‘’ De komende zomer zal gestart worden met het 
aanleggen van een WIFI-netwerk. Een enorme klus!  
Ook gaan we aan de slag met de eerste verdieping. 
Verder gaan we proberen het energieverbruik verder 
terug te dringen. We hebben op dat vlak nog een 
behoorlijke slag te maken. Helaas is het niet mogelijk 
gebleken om groene daken te plaatsen. En helaas 
zullen er dus ook herstelwerkzaamheden moeten 
plaatsvinden.” Veel succes weer, Aad!

Aad Kaptein
De grote verbouwing van de school is achter de rug. Benieuwd of Aad Kaptein, de facilitair 
manager, tevreden terugkijkt. 

INTERVIEW

 Alles is veel beter 
geïsoleerd en is ook 
veel veiliger

Aad Kaptein
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Michiel Chevalier (B6 1985) deed zijn havo-examen 
(1991) dermate goed dat hij meteen door mocht naar 
6 vwo (1992) Hij studeerde vervolgens af in de Rechten 
in Utrecht. Hij wist al vroeg dat hij ondernemer wilde 
worden. Hij is inmiddels eigenaar van een succesvol 
internationaal bedrijf in online salarisadministratie en 
woont in Overveen met zijn vrouw Susanne en hun drie 
zonen. 

Jeroen Frech (B3 1985) slaagde in 1991 voor zijn vwo-
examen. Hij studeerde bedrijfskunde in Groningen, 
waarna hij eigenaar werd van een prachtig schip, 
de L’Iliade (inmiddels Odyssee). Daarmee zeilde hij 
zichzelf en anderen langs de allermooiste plekken van 
de wereld. Jeroen woont samen met zijn vrouw Nina in 
Montenegro een heeft één zoon; de tweede is op komst.

Lukas Kolff (B1 1985) ging na zijn eindexamen vwo 
(1991) een jaar naar Amerika en studeerde daarna 
Bedrijfseconomie in Groningen. Hij werkte lange tijd in 
London en New York, voordat hij voor zichzelf begon 
als advisor & investeerder in private equity. Hij woont en 
werkt nog steeds in London en is getrouwd met Jo. Zij 
hebben twee zoons en één dochter.

Olivier van Noort (B1 1985) behaalde zijn havo-diploma 
in 1991.Hij studeerde af in de Organisatiepsychologie 
in Groningen. Op dit moment werkt hij als Chief 
Operating Officer bij een groot logistiek bedrijf. Hij 
woont met Stephanie en hun twee dochters ook in 
Heemstede.

Jeroen Veen (B2 1985) vertrok na zijn eindexamen vwo 
(1991) een jaar naar Amerika. Hij studeerde daarna 
Civiele Techniek in Delft en werkte vervolgens voor 
Interbeton . Sinds 2006 werkt hij voor Shell, die hem 
en zijn vrouw Jacqueline met hun drie kinderen naar de 
mooiste plekken op aarde (Oman, Brunei, Noorwegen) 
zond.

Philip de Liagre Böhl (B4 1985) vertrok na het behalen 
van zijn havodiploma (1992) naar Amsterdam. Hij 
heeft daar twintig jaar gewoond. Hij leefde zijn 
jongensdroom door naast verschillende marketing- en 
salesrollen als sportjournalist te werken en studeert nu 
voor onderwijzer. Hij woont met zijn vrouw Léontine en 
hun twee dochters in Heemstede.

 Z
es van ons meldden zich in 1985 voor de 
brugklas aan. De zevende (of de eerste, wat 
je wilt) was er al een jaartje eerder. Wij 
voeren enkele zomers samen op een van de 
allermooiste Lemsteraken van Nederland, 

gingen in 1990 voor het eerst samen skiën in de 
Franse Alpen (toen nog met de bus) en gingen in 1991 
Interrailend Europa door. 

Nu, 27 jaar later, is alleen de kleur en de hoeveelheid 
van het hoofdhaar veranderd. Elk jaar skiën wij nog 
samen. Soms kan er eentje niet, omdat die dan een 
tijdje te ver weg woont. Soms gaat er een andere oud-
Rotterdammer mee (Chris van der Vorm, die ook op het 
RML had gezeten als zijn ouders niet hadden besloten 
in Engeland te gaan wonen). Ook vieren wij elk jaar 
samen Kerst.

Onze kinderen zullen niet terechtkomen op het RML. Dat 
neemt niet weg, dat wij vurig wensen dat vele leerlingen 
van het RML van nu dezelfde kans krijgen om, in vrijheid 
opgevoed, eendrachtig en tezamen zo’n sterke basis 
te leggen. Dan zullen nog vele gedenkwaardige lustra 
volgen en kunnen wij over 20 jaar het honderdjarig 
bestaan van het RML meevieren!

Wat kwam er na het RML?

Olivier Böhmer (B1 1984) ging na zijn eindexamen vwo 
(1991) een jaar naar de kunstacademie in Clermont-
Ferrand Frankrijk en studeerde daarna rechten in 
Utrecht. Hij werkt op dit moment in Rotterdam als 
maritiem advocaat en woont met zijn vrouw Sabien en 
twee zoons in Gouda.

Vrienden voor het leven
Het Rotterdams Montessori Lyceum schept vriendschappen voor het leven. Wij, de mannen 
op de foto kennen elkaar al tweeëndertig jaar. 

Nu, 27 jaar later, is 
alleen de kleur en de 
hoeveelheid van het 
hoofdhaar veranderd.

Avoriaz 1994

Avoriaz 2015
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Toen ik vier jaar geleden met pensioen ging, na 35 
jaar RML, wist ik dat ik vooral de leerlingen en mijn 
collega’s enorm zou missen. Aan de leerlingen viel 
niets te doen want die raak je in principe na een paar 
jaar toch kwijt, maar de collega’s hoefde ik niet uit het 
oog te verliezen.

Samen met Marianne Splithof, die ook niet van 
afscheid nemen houdt, richtten wij een club op van 
oud-docenten. Wij hebben alle gepensioneerden en 
zij die na vele jaren RML ergens anders waren gaan 
werken, opgespoord en toen een lunch in het najaar 
van 2013 uitgeschreven.

Het succes was enorm. Bijna iedereen kwam en was 
enthousiast. Het was voor herhaling vatbaar. Nu zien 
we elkaar tweemaal per jaar. In de lente en in het 
najaar lunchen we met elkaar en elk jaar komen er 
een paar nieuw gepensioneerden bij. Van de 35 oud-
collega’s zijn er zo’n dertig aanwezig. Het bij elkaar 
komen voldoet kennelijk voor velen aan een behoefte.

Daar komt nog bij dat we vinden dat een beetje zich 
respecterende school ook feeling moet houden met 
zijn gepensioneerde collega’s. Vaak kunnen deze oud-
collega’s nog op een of andere manier van nut zijn 
voor de school. Dus eigenlijk dient zo’n club standaard 
aan school verbonden te zijn.

Marianne Splithof en ik hebben in ieder geval geen 
afscheid hoeven nemen van onze collega’s met wie we 
soms meer dan vijfendertig jaar hadden samengewerkt 
en op wie we nog absoluut niet uitgekeken zijn.

Doesjka Lansdaal-Schuit

De club van 
oud-docenten 
van het RML

Leuke post

Ergens in november lag er opeens een medisch 
proefschrift in mijn postvak. Toen ik beter keek zat er een 
uitnodiging in het boek:

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van mijn proefschrift. 

Ik keek snel van wie de uitnodiging kwam: Maarten Beek. 
Maarten Beek? Die jongen met dat rode haar die tijdens 
zijn RML-tijd zes jaar lang omgedraaid op zijn stoel had 
gezeten? Maar die had toch examen gedaan in 2007? 
En dan nu al promoveren? Omdat ik geen enkele andere 
Maarten Beek ken, kon het niet anders dan dat deze 
uitnodiging kwam van mijn oud-mentorleerling. Ik meldde 
me aan en nam 21 december de trein naar Maastricht. 
Vlakbij het station kwam ik oud-leerlingen Hidde van der 
Wal en Maartens broer Joris tegen. We liepen samen 
naar de Aula van de Universiteit, waar de verdediging 
plaatsvond. In de zaal zaten oud-klasgenoten Annemarijn 
Hoogewerff, Allard van Zuuren en Joost van Bommel. 
Hoewel een promotie soms best spannend kan zijn, was 
na de enthousiaste opening van Maarten wel duidelijk 
dat deze verdediging alleen maar succes kon opleveren. 

Behendig, gedreven, en met humor beantwoordde 
Maarten vervolgens de vragen van zijn waarde 
opponenten. Na een uur kwam de pedel binnen en was 
de promotie van Maarten een feit. Na afloop hieven 
we met alle montessorianen het glas op Maarten. Een 
topprestatie!

Hanneke van Kleef

foto linksonder 
Maarten verdedigt zijn proefschrift
foto linksboven 
Maarten, Annemarijn, Allard en Joost
foto rechtsboven  
Maarten, Sophie,  Annemarijn, Allard en Joost
foto rechtsonder 
de familie Beek: Wouter, Maarten en Joris

Maarten en zijn vriendin Sophie Ladage

Eind vorig jaar promoveerde 

Maarten Beek
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