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Beste oud-leerlingen,
Het beste wat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousias- 
me dat zij veroorzaakt’, aldus Johann Wolfgang von Goethe 
in 1840. Tijdens de reunie in juni 2017 vonden veel oud-
leerlingen weer de weg naar de Schimmelpenninckstraat. 
Met de druk bezochte gastlessen en de nostalgische dia- 
vertoning werd het verleden weer even zichtbaar; het 
bruisende optreden van de Bikini Bluesband aan het eind 
van de reunie stond symbool voor de zo kenmerkende 
kracht van het RML. Het archief dat de geschiedenis zo 
goed spiegelt, is weer vele beelden rijker.

In deze tweede uitgave van Wij Montessorianen komen oud-
leerlingen aan het woord. De persoonlijke verhalen brengen 
de geschiedenis tot leven. Dat de tijd niet stilstaat laten de 
verhalen over de ontwikkeling die het montessorionderwijs 
doormaakt zien. Hoewel de wereld om ons heen vraagt om 
flexibiliteit, is er op het RML ook veel hetzelfde gebleven. 

Nog altijd kiezen veel leerlingen uit groep acht voor onze 
school vanwege de sfeer. Examenleerlingen die afscheid 
nemen zijn nog steeds dankbaar voor de ruimte die aan hen 
geboden is en het vertrouwen dat zij in de jaren gekregen 
hebben.

We blijven op zoek naar oud-leerlingen die iets willen 
bijdragen aan het versterken van de band tussen de school 
en de oud-leerlingen. Vind je het leuk om een bijdrage te 
leveren aan het blad, heb je ideeën voor mooie interviews, 
wil je het bestuur komen versterken, wil je wel een keer op 
je oude school een lezing komen geven, kunnen leerlingen 
uit de derde klassen in het kader van de profielkeuze een 
keer stage komen lopen of heb je een ander goed initiatief, 
stuur dan een mail naar wijmontessorianen@rml.nl.

Hanneke van Kleef, hoofdredacteur

In mei 2018 maakte het bestuur van de 
Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde 
bekend dat de driejaarlijkse Theo Thijssen-
prijs voor kinder- en jeugdliteratuur deze 
keer naar Bibi Dumon Tak gaat. Bibi 
(1964) is oud-leerling van het RML.

Ze schrijft voor volwassenen en 
kinderen Ze debuteerde in 2001 met 
Het koeienboek bij Querido waarna er 
achttien titels volgden, allen over dieren, 
met uitzondering van een boek over 
jeugd-delinquenten Rotjongens (2007). Al 
meerdere keren viel Bibi in de prijzen. Zo 
ontving ze meerdere keren een zilveren 
griffel voor haar boeken en in 2012 een 
gouden griffel – de hoogste waardering 
voor een Nederlandstalig kinderboek 
– voor Winterdieren. Haar laatste boek 

Het heel grote vogelboek, verscheen 
in 2017 Het is voor het eerst dat de 
Theo Thijssen-prijs prijs gaat naar een 
kinderboekenschrijver van non-fictie.  
De jury was lovend:

“Om in vervoering te raken heb je geen 
verzinsels nodig. Vervoering bereik je 
met de blik van een kind - onbevangen, 
origineel en eerlijk - en de pen van 
een dichter - eigenzinnig, esthetisch en 
persoonlijk. En dan kijken, en schrijven. 
Datgene doen en datgene maken 
waarmee de literatuur zich van alledaagse 
tekst en taal onderscheidt. Die blik en die 
pen bezit Bibi Dumon Tak als geen ander.” 

Bibi, van harte gefeliciteerd met het 
behalen van deze prijs!!

Rotterdammer van het jaar 

In het najaar van 2017 werd oud- leerling prof. Casper van Eijck van het Erasmus 
MC door de stichting Ons Rotterdam uitgeroepen tot Rotterdammer van het jaar 
2017. Casper is naast zijn werkzaamheden in het Erasmus MC ook bekend als 
clubarts van Feyenoord. Ook is hij het gezicht van Support Casper, een campagne 
die zich sterk maakt voor een volslagen nieuwe aanpak van alvleesklierkanker. 

Hij verwierf internationale roem met zijn onderzoek op het gebied van alvlees- 
klierkanker. Als hoogleraar is hij de drijvende kracht achter een vernieuwende 
therapie voor patiënten met deze aandoening, genaamd viro-immunotherapie. 
Daarbij worden, met hulp van virussen, gezonde cellen aan het werk gezet om 
kwaadaardige tumorcellen te lijf te gaan. 
Ons Rotterdam was lovend: “Casper van Eijck toont, als gezicht van de campagne  
Support Casper, een buitengewone betrokkenheid bij zijn patiënten. Samen met  
zijn team is hij op zoek naar een nieuwe behandeltherapie. Door zijn grote 
gedrevenheid en inzet ontstaat er wellicht uitzicht op een betere levensprognose  
voor de patiënten.”

Afgelopen schooljaar organiseerden leerlingen van V5 een benefietdiner, waar- 
van de opbrengst bestemd was voor Stichting Support Casper. Casper, het RML 
feliciteert je met deze geweldige eer!

In het nieuws
MONTESSORIANEN
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MMtalks

Sri Lanka en het RML

2015 groep

2017 groep

Het begon allemaal in 2011, bij een vergadering van de lustrumcommissie. Voor het 
75-jarig bestaan van het RML wilde de school zich langdurig verbinden aan een goed 
doel. Thieu Tierolff, destijds lid van de ouderraad en lustrumcommissie, attendeerde de 
school op Stichting Sri Lanka Support (SLS). 

O 
p initiatief van Michael Rubinstein 
(Montessori ervaringsdeskundige) 
kwamen in 2016 een paar mensen uit 
het montessorionderwijs bij elkaar: San 
van Donselaar (locatiedirecteur Pantarijn 

Wageningen), Nina Matser (toentertijd docent kunst 
en CKV Montessori Lyceum Rotterdam) en Annemieke 
Logtmeijer (docent aardrijkskunde Montessori Lyceum 
Rotterdam). Later voegde Rogier Dijk (docent Engels 
Metis Montessori Lyceum Amsterdam) zich bij dit 
gezelschap. 

Het doel was duidelijk: montessoridocenten uit heel 
Nederland moesten de gelegenheid krijgen om ideeën 
uit te wisselen. Over de vorm hebben we lange tijd 
gediscussieerd. Uiteindelijk kozen we voor MMtalks: één 
keynote van een half uur, een paar korte lezingen van 
tien minuten en dan een gerichte uitwisseling tussen de 
docenten over de inhoud van de talks. Een lunch erbij 
en dat alles op een dagdeel op een montessorischool 
georganiseerd. 

Op 3 november 2017 vond de eerste editie plaats. De 
zeer inspirerende opening ‘Vrijheid moet je ontwerpen’ 
van Rogier van Dijk beloofde veel moois voor de verdere 
dag. Vervolgens spraken Etienne Weeda (docent muziek 
Montessori Lyceum Rotterdam) over het opzetten van 
de Montessori Academie en Anton Nanninga (docent 
economie Pantarijn Wageningen) over leren zonder 
cijfers. Daarna gingen we in verschillende groepen 
uiteen om van gedachten te wisselen over het ontwerpen 
van vrijheid. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën 
met collega’s van andere scholen werd met name als 
heel inspirerend ervaren. 

Op donderdag 11 oktober 2018 zal de volgende 
MMtalks plaatsvinden. De locatie is het Metis Montessori 
Lyceum in Amsterdam. De Talk duurt van 16.00 tot 
19.30. De keynote talk wordt dan gehouden door Onne 
van Buuren, docent wiskunde aan het Metis Montessori 
Lyceum in Amsterdam.

Annemieke Logtmeijer

A
lgauw bleek dit een schot in de roos, 
want de lustrumcommissie én de school 
verloren al snel hun hart aan deze 
mooie stichting die zoveel goeds doet 
voor de minderbedeelde scholieren in 

Anuradhapura te Sri Lanka.

Stichting Sri Lanka Support wil de levensomstandigheden 
van individuele kinderen in Sri Lanka verbeteren. Daarbij  
kan gedacht worden aan onderwijs, huisvesting en 
werk. Daarnaast verleent de stichting kleinschalige hulp 
aan kansarme gezinnen. 

De lustrumcommissie vond het een goed idee om voor 
SLS binnen het RML ambassadeurs aan te stellen. Deze 
eervolle taak werd Lucy Faulkner (docente Engels) en 
Sophie Dooren-Landa (docente Nederlands) toebedeeld. 
Om geld in te zamelen voor SLS werd bedacht een 

sponsorloop te organiseren onder leiding van de 
ambassadeurs. 

Het was een enorm succes waardoor ook in 2015 en 
2017 een sponsorloop heeft plaatsgevonden en waaruit 
blijkt dat Montessorianen een groot hart hebben… het 
fantastische totaalbedrag van alle jaren sponsorloop én  
de geweldige bedragen die voortkwamen uit de ver- 
scheidene lustrumactiviteiten, met name van het grootse 
15e Lustrum, is ruim €48.500! 

Het bleef niet bij geld inzamelen… Eind 2012 werd 
besloten om een werkbezoek te brengen aan SLS met 
een team van 12 leerlingen en drie begeleiders, waarbij 
lesgeven aan leerlingen van scholen in Sri Lanka centraal  
stond.In oktober 2013 was het zover. En wat was het 
een geweldig succes: voor de kinderen op de scholen in 
Sri Lanka, die het fantastisch vonden om o.a. Engelse les 

2013 groep
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te krijgen van een stel vrolijke RML’ers, maar ook voor 
onze leerlingen! Zij ondergingen “een ervaring voor het 
leven” door te zien hoe leeftijdgenootjes in het armere 
deel van Sri Lanka wonen en naar school gaan. Een 
leven dat toch wel heel anders is dan wij hier in het rijke 
westen gewend zijn. 

Er werden bezoekjes gebracht aan een aantal sponsor- 
gezinnen. De kinderen van deze sponsorgezinnen zaten/ 
zitten op de scholen waar RML leerlingen Engelse lessen 
verzorgden. De scholen, die in samenspraak met het 
ministerie van onderwijs in Sri Lanka en Stichting SLS 
werden uitgezocht, zijn ondersteund uit de gelden die 
de sponsorlopen hebben opgeleverd. Met het geld 
werden klaslokalen gebouwd, sanitaire faciliteiten gerea- 
liseerd, maar ook werden er schoolmeubels, sportattribu- 
ten en muziekinstrumenten aangeschaft. Het was 
ronduit fantastisch om van dichtbij te zien hoe al dat 
ingezamelde geld werd besteed! 

De cultuur van Sri Lanka mocht natuurlijk ook geproefd 
worden. Zo zijn er tempels en stupa’s bezocht, werden 
er fietstochten door de oudste heilige stad van Anurad- 
hapura gemaakt. Er werden rondleidingen gegeven die 
de geschiedenis van het boeddhisme in Sri Lanka tot in 
de puntjes uitlichtte. Kortom een rijke ervaring die deze 
Montessorianen nooit meer zullen vergeten.

Het RML wil bij deze Stichting Sri Lanka Support bedan- 
ken voor hun tomeloze inzet en goede begeleiding die 
onze leerlingen met de begeleiders van het project op 
het RML hebben mogen genieten daar in dat verre  
Sri Lanka. Ook een pluim voor hun fantastische werk in 
Sri Lanka: ze maken écht een verschil!

Lucy Faulkner en Pieter Ponsen

Bezoek voor meer informatie de 
website van Stichting Sri Lanka 
Support: www.srilankasupport.nl

D 
e herinneringen aan belangrijke gebeurte- 
nissen of beslissende wendingen tijdens zijn  
rectoraat zijn in de loop van de jaren ver- 
vaagd doordat er nog weer belangrijker 
gebeurtenissen en nog weer beslissender 

wendingen hebben plaatsgevonden. Dat is niet alleen 
een kwestie van het aantal jaren dat verstreken is, de tijd 
vóór 1980 is een heel andere wereld geworden. Weinig 
mensen zullen in Van Dijks tijd over het rectorschap 
gedacht hebben in termen als resultaatgerichte aan- 
sturing of proactief personeelsmanagement, hij zelf nog  
wel het allerminst. Een school, en zeker een school als  
de onze, was vooral een groep mensen die door complexe  
banden bijeen werd gehouden en de rol van de rector 
daarin was veel meer persoonlijk, ik zou bijna zeggen 
charismatisch, dan functioneel.

Juist daarin lag zijn grootste kracht, waarmee ik niet wil 
zeggen dat zijn geheel eigen wijze van leiding geven 
alleen maar positieve aspecten had. Hij was, in een bij 
uitstek anti-autoritaire tijd, een autoritaire man. Dat gaf 
zijn optreden soms onverwachts een onberekenbaarheid 
die niet altijd verzacht werd door zijn vaderlijke uitstra- 
ling. Hij veranderde eigenmachtig een door mij gegeven 
rapportcijfer omdat ouders daarover geklaagd hadden 
en maakte een door de rapportvergadering opgelegd 
her-examen ongedaan omdat hij dat achteraf onnodig 
vond. Hij besprak in het bijzijn van collega’s met mij 
waarom hij toch nog maar besloten had om mijn vaste 
aanstelling nog een jaartje uit te stellen. Iedereen die  

hem heeft meegemaakt zal dergelijke of nog wel kras- 
sere staaltjes kunnen vertellen over de schijnbare achte- 
loosheid waarmee hij met anderen kon omgaan. 
Desondanks zou niemand hem ooit karakteriseren als 
bot of onverschillig. Hij beheerste niet zozeer de kunst 
om zulke dingen weer bij te leggen, als wel om net 
te doen alsof ze nooit waren voorgevallen, alsof het 
vertrouwen dat je in hem had nooit verstoord was en 
alsof er geen enkele reden was waardoor dat ooit ver-
stoord zou kunnen worden. 
Als classicus en kenner van de klassieke retoriek was 
hij zich ten zeerste bewust van de kracht die woorden 
kunnen hebben, los van de vraag of die wel de hele 
waarheid weergeven. Zo kon hij mij als beginnend 
leraar de ene keer vertellen dat ik het uitstekend deed, 
en de volgende keer dat het nu toch heel wat beter ging 
dan een paar weken geleden, ‘want toen leek het nog 
nergens naar’. Toch zou niemand hem ooit beschrijven 
als onoprecht. Op de een of andere manier kon het 
uit zijn mond allebei waar zijn en het had eerder iets 
vertederends om hem op zulk soort tegenstrijdigheden te 
betrappen dan iets ontluisterends. Hij leek daar ook  
zelf geen aandacht aan te besteden. Toen er op een 
docentenvergadering ooit werd voorgesteld om het 
roken op school te verbieden, ondersteunde hij dat van 
ganser harte. Eenieders mond viel open van verbazing,  
want niemand zag Van Dijk ooit zonder zijn onafschei- 
delijke pijp. Even leek hij zich te realiseren dat hier 
mogelijk een probleem lag, maar daarna reageerde 
hij met soevereine korzeligheid: “Ik heb het toch niet 

Herinneringen 
aan een bijzonder 
mens
Meneer Van Dijk (ik mocht op een gegeven moment wel Dick zeggen, maar het is nooit in 
mij opgekomen om dat echt te doen) nam in 1980 afscheid als rector van onze school en 
nu ik dit schrijf, besef ik weer eens hoe lang dat inmiddels geleden is.

2017 groep

2017 vissersfamilie

2017 groep sponsorfamilie
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over mijn pijp, maar over al die smerige sigaretten”. 
Het voorstel werd aangenomen en vervolgens gebeurde 
er niets mee. Niemand vroeg daarna ook waarom er 
eigenlijk niets mee gebeurde. Het was nog vóór 1980.

Van Dijk was iemand die eruditie en levenswijsheid 
hoger achtte dan ideologische denkpatronen. Niet voor 
niets raakte juist in zijn tijd de praktijk van het orthodoxe 
montessorionderwijs op onze school in de versukkeling. 
Dat kwam niet alleen door ‘de Mammoetwet en de 
grote toename van het aantal leerlingen’, zoals de 
standaardfrase in die tijd luidde, maar vooral omdat hij 
niet geloofde dat het goed was om abstracte concep- 
ten op te leggen aan individuele mensen, of het nu  
leerlingen waren of docenten. Ondanks al zijn tegen- 
strijdigheden was dat ongetwijfeld zijn meest consequente  
overtuiging en op die manier maakte hij het merkwaar- 
dige concept van een Montessori Lyceum naar specifiek 
Rotterdamse snit tot een groot succes. De individuele 
vrijheid, het primaat van een humanistische pedagogie 
en bovenal de bijzondere sfeer vormden het fundament 
voor een school die onder zijn rectoraat sterk groeide en 
zich ontwikkelde tot een van de meest vooraanstaande 
scholen van de stad. Dat hij de school ‘letterlijk en 
figuurlijk groot maakte’, zoals zijn rouwadvertentie in 

1996 vermeldde, is zonder twijfel zijn allergrootste 
verdienste.

Ik heb niet de pretentie dat het me gelukt is met dit stukje 
volledig recht te doen aan de nagedachtenis van ‘de 
Oude Dijk’, zoals hij na zijn vertrek in het spraakgebruik 
van de school bekend bleef. Zonder hem was ik dan 
misschien wel geen heel ander mens geweest, maar in  
ieder geval wel een heel andere leraar. Sommige van  
zijn karakteristieke uitspraken zijn voor altijd verankerd 
geraakt in mijn gezinstaal, zoals: “Ik laat het helemaal 
aan je eigen wijze beleid over” (= Dat mag je zelf 
verder uitzoeken) of “Ik ben het volledig met je eens”  
(= Ja, nu weet ik het wel, laten we er maar over ophou- 
den). Bij dat laatste hoort dan eigenlijk altijd de tradi- 
tionele vandijkse handoplegging, met de linkerhand 
op de onderarm van de gesprekspartner. Maar als ik 
uiteindelijk onder alle plussen en minnen een streep 
moet zetten en een uitkomst moet neerschrijven, dan is  
het deze: dankbaarheid voor alles wat ik van hem 
geleerd heb. De herinnering die gebleven is, is die aan 
een bijzonder mens.

Arie van Ede

Hij veranderde 
eigenmachtig een 
door mij gegeven 
rapportcijfer omdat 
ouders daarover 
geklaagd hadden

D 
at Hans zowel op de Dalton als op het RML 
zeer gewaardeerd werd, blijkt wel uit de 
talloze mooie woorden bij zijn afscheid. 
Telkens genoemd werden zijn kunst van het 
speechen, zijn bindend vermogen en zijn 

warme persoonlijkheid. Tijd om hem eens te vragen hoe 
het gaat... Als ik aankom in de Frankenstraat wacht een 
uiterst ontspannen Hans mij al op.

Hoe bevalt je nieuwe leven?
Het eind van de maand augustus was het voor mij 
enorm wennen. De wereld draaide gewoon door, 
zonder dat ik er nog deel van leek uit te maken.
In de loop van de maand september werd ik benaderd 
voor verschillende besturen en vanaf dat moment 
vulde de agenda zich vanzelf. Ik ben nu voorzitter van 
het toneelgezelschap Het portret spreekt. Verder ben 
ik lid van het Bestuur van Gast aan Tafel. En ja… ik 
ben gevraagd voor het toezichthoudend bestuur van 
montessoristichting vreugd en rust. De cirkel is rond.

Inmiddels geef ik sinds april ook weer een V5-klas les. 
Mijn opvolger zocht een invaller en toen kwam ik in 
beeld. Het is leuk om te merken dat mijn oude collega’s 
het fijn vinden om mij te zien. Ook de leerlingen waren 
erg enthousiast.
Verder blijf ik wat taken doen, die ik al deed. Ik was al 
voorzitter van de onderwijscommissie van de Atlantische 
Commissie. Dit werk blijf ik doen. Ook blijf ik vaste 
visiteur van de Vereniging van Cultuurprofielscholen. 

Als je terugkijkt op je loopbaan, wat waren voor jou
hoogtepunten?
Ik kijk terug op een prachtige tijd. Zowel van mijn 
jaren in Rotterdam als van mijn tijd in Den Haag 
heb ik genoten. Er zijn vele hoogtepunten. Met veel 
plezier denk ik terug aan de vele culturele avonden. 
Het allerleukste vond ik misschien wel het maken van 
voorstellingen. Gelukkig blijf ik dat ook doen. Ik ben 
nu bezig een stuk met Caramay Schmelzer en Joeri de 
Hoog te regisseren. Ook heb ik het afgelopen jaar een 
stuk voor het VCL geregisseerd. Ter gelegenheid van de 

opening van het nieuwe gebouw van het VCL komt er 
ook een stuk. Ook daarvan neem ik de regie op me.
Verder kijk ik met heel veel plezier terug op de 
samenwerking met veel leuke collega’s.

Wat ik niet mis is de grote verantwoordelijkheid die de 
baan met zich meebracht. Er zijn momenten waarop 
alles goed moet gaan; ik merk nu pas dat er een enorme 
last van mijn schouders is afgevallen.

Heb je nog een advies voor het RML?
Blijf leerlingen de ruimte geven om eigenzinnig te zijn. 
Maak het mogelijk dat ze hun eigen pad kiezen en 
het avontuur kunnen aangaan. Hans, geniet van al je 
nieuwe ‘baantjes’. We hopen je snel weer eens te zien!

Hans 
Luyendijk?

Eind vorig schooljaar nam Hans Luyendijk afscheid. Zijn vertrek 
markeerde een periode van 24 jaar, want al vanaf 1993 was Hans 
rector. Eerst op het RML en vanaf 2007 op de Dalton Den Haag. 

HOE IS HET NU MET…
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Ken Robinson. In zijn bekende animatie Changing 
Educational paradigms legt hij uit welke impact ons 
onderwijssysteem op de meerderheid van de leerlingen 
heeft. Door in de mal van de gemiddelde te moeten 
passen, vallen velen buiten de boot en dragen zij het 

stempel ‘ongeschikt’ met zich mee. Met gebrek aan 
zelfvertrouwen en verkramping verlaten deze leerlingen 
de school, terwijl de maatschappij juist behoefte heeft 
aan creatieve, veerkrachtige, zelfbewuste en vaardige 
mensen. En hier ligt de uitdaging van het onderwijs: 
bereid de jongeren voor op de toekomstige samenleving 
en blijf niet doen wat we al 200 jaar geleden deden. 
Het maatwerkdiploma is een goede stap in die richting. 

Terug naar vrijdag 28 maart waar tijdens de 
miniconferentie kantelen in 22 workshops voorbeelden 
gegeven werden van maatwerk. Van cijferloos onderwijs 
tot het loskomen van het vaste aanbod en van het 
opzetten van een schooltuin tot weg met de methode! 
Het doel van deze middag was om met vakgenoten 
ervaringen uit te wisselen en samen de weg naar 
eigentijds onderwijs te zoeken. Om de transformatie van 
goede ideeën naar nieuw onderwijs te maken, waar 
iedereen, docent en leerling, zijn oneindige potentieel 
kan inzetten en benutten. 

De aftrap werd verzorgd door Martijn Meeter, een 
jonge, vrolijke hoogleraar onderwijswetenschappen 
aan de VU. Zijn devies aan het publiek was: maak 
van de transformatie naar gepersonaliseerd leren geen 
revolutie, maar een evolutie. Begin waar kan en bouw 
voort op de successen. En zo doen wij dat ook op het 
RML. 

Deze winter zijn wij in 5 vwo de pilot flexibilisering 
gestart. Werken aan afnemende afhankelijkheid en 
toenemende verantwoordelijkheid. Op deze manier 
bereiden wij onze leerlingen voor op de wereld na het 
eindexamen. Om de leerlingen hierin ook echt de ruimte 
te geven die verantwoordelijkheid te nemen, moeten wij 
een stap durven zetten. Een stap om de leerlingen meer 
zeggenschap te geven over hun eigen leerroute. 

In de pilot in 5 vwo geven wij leerlingen meer keuze- 
mogelijkheden, verantwoordelijkheid en vertrouwen bij 
het indelen van hun lesweek. We hebben het dogma van 
het vaste lesrooster losgelaten en naast verplichte uren, 
keuzelessen gezet. Op deze manier kunnen leerlingen 
(voor een deel) de keuze maken om bij een vak waar 
zij ondersteuning voor nodig hebben, extra uren in te 
roosteren. Voor vakken waar zij goed in zijn, kunnen zij 
dan minder contacturen volgen. 
Voor ons betekent kantelen: losmaken wat onnodig 
vastzit, waar mogelijk ruimte creëren en geven en 
begeleiden op maat. 

Het is wennen, voor leerlingen en docenten. Het 
betekent dat docenten op een andere manier naar hun 
programma moeten kijken, het betekent dat leerlingen 
echt goed moeten weten waar zij een hulpvraag moeten 
stellen, en het betekent dat mentoren op individueel 
niveau coachen. En het betekent voor de organisatie 
dat zij de tijd durft te nemen om de kinderziektes eruit 
te halen, alle deelnemers de tijd te gunnen om erin te 
groeien, vertrouwen te geven, kritisch te zijn en vooral 
geduld te hebben. Want zoals Martijn Meeter zei: beter 
een evolutie dan een revolutie om gepersonaliseerd 
leren een kans op succes te geven.
Op dit moment wordt de pilot geevalueerd. We kijken 
wat de pilot heeft opgebracht en hoe we voortbouwen. 

Florence Weytingh

L 
uc Stevens, een pedagoog en onderwijsgroot- 
heid, riep twee jaar geleden tijdens de conferen- 
tie voor schoolleiders van montessorischolen 
op om door te pakken. Het ministerie had net 
de plannen voor het maatwerkdiploma terug 

in de koelkast geplaatst, terwijl dit initiatief juist zo’n 
fantastische beweging had ingezet. Luc Stevens wees 
de montessoribeweging op haar verantwoordelijkheid: 
“Wacht niet af en doe iets. Als jullie het niet doen, wie 
dan wel?” Hij pleitte voor onderwijs waar plek is voor 
de leerbehoefte van de individuele leerling. Onderwijs 
waarbij niet het gemiddelde leidend is. Geen enkele 
leerling mag worden buitengesloten. Een gevoelige 
snaar bleek geraakt. Verschillende schoolleiders sloten 
zich aan bij de werkgroep kantelen. Regelmatig kwam 
de groep bij elkaar om de experimenten die op de 
scholen werden uitgevoerd te bespreken, te versterken 
en elkaar te inspireren. Maatwerk in alle soorten en 
maten kwam voorbij. De grootste gemene delers waren 
vernieuwingsgeest en moed om het anders te willen 

doen en te zoeken naar de ruimte binnen de door de 
overheid gestelde kaders. 

Maatwerk, meestal wordt dat in één adem genoemd 
met de vrij modieuze term gepersonaliseerd leren 
of differentiëren. Massaal zijn er Nederlandse 
onderwijsmensen met excursies mee geweest om te 
kijken hoe onze noorderburen in Scandinavië hier vorm 
aan hebben gegeven in het Kunskapskolan, een systeem 
dat is over komen waaien en in Nederland al navolging 
kent. En zo zijn er nog tal van vernieuwingsbewegingen 
in ons land te vinden. Dan al niet gekoppeld aan 
bedrijven die een format in de verkoop hebben. 

Waar het op neerkomt is de overtuiging dat ons 
onderwijssysteem niet meer van deze tijd is. Sinds de 
Industriële Revolutie is de essentie van ons onderwijs niet 
veranderd; de samenleving duidelijk wel. Duidelijk is 
dat ons schoolsysteem toe is aan een flinke opfrisbeurt. 
Niemand kan beter uitleggen ‘waarom? ‘ dan Sir 

Montessori onderwijs in de 21e eeuw

Kantelen. Als je de klemtoon net verkeerd zet, kom 
je uit bij ridders en kastelen. Maar die worden nu net 
niet bedoeld. Je moet het omdraaien - dat kantelen. 
Op 28 maart kwamen Montessoridocenten en 
-schoolleiders uit heel Nederland in Almere bijeen 
om te kijken wat er te kantelen valt. Om te kijken 
welke mogelijkheden er binnen ons onderwijs liggen 
om het onderwijs eigentijds te maken. En dat door 
te kijken door de bril van de leerling. Waar liggen 
de mogelijkheden om het onderwijs om te draaien? 
Niet uit te gaan van vastgestelde criteria, maar uit 
te gaan van de leerbehoefte van de individuele 
leerling. Kantelen dus. 

De maatschappij heeft juist 
behoefte aan creatieve, 
veerkrachtige, zelfbewuste  
en vaardige mensen

Florence Weytingh
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D 
at het RML al decennialang bekend staat om 
de schoolfeesten is duidelijk.Toch laten veel 
montessorianen zien dat wetenschap en 
gezelligheid uitstekend samengaan Ik heb  
een gesprek met Floor van Rosse, oud-

voorzitter van de Bond die in het schooljaar 2000-2001 
verantwoordelijk was voor het organiseren van de 
schoolfeesten. Ook was Floor senaatslid in haar RML-
tijd. Op dit moment is Floor assistent-professor in het 
Erasmus MC.

We spreken af bij la Cabane op de Bergweg. Na even  
bijgepraat te hebben, blikken we terug op het verloop 
van haar studie. Na haar schooltijd heeft Floor bewust 
gekozen voor biomedische wetenschappen. Velen kiezen  
deze studie wanneer zij uitgeloot zijn voor geneeskunde, 
maar dat was bij Floor niet het geval. Na het behalen 
van haar bachelor in 2007, koos zij voor een master 
epidemiologie. Het onderzoek trok haar en dat maakte 

dat zij er vervolgens voor koos om te promoveren. 
Tijdens het promotietraject trok het onderwijs haar 
erg aan. Sinds 2014 werkt zij bij het Erasmus MC; in 
2017 is zij benoemd tot assistent professor eveneens 
bij het Erasmus MC. Zij coördineert nu met heel veel 
plezier het onderwijs. Een drukke baan die zij goed 
weet te combineren met het moederschap. Floor heeft 
twee zonen; de oudste zit inmiddels op de Rotterdamse 
Montessorischool Essenburgsingel.

Uiteraard hebben we het ook even over haar schooltijd. 
Floor kijkt terug op een fantastische periode. ”Ik kreeg 
de ruimte en voelde mij vrij” . Zeer goede herinneringen 
bewaar ik aan de meeste docenten. Docenten zoals 
mevrouw Lansdaal, meneer Mangert en mevrouw 
Korevaar zal ik niet snel vergeten.” Op de vraag of zij  
nog een advies heeft voor de school geeft zij een een- 
duidig antwoord: “Blijf zoals je bent.”

Floor van Rosse
IN GESPREK MET

Maar meer nog dan de wetenschap 
Alom zozeer geëerd
Wordt in ons de zelfstandigheid 
En levensvreugd vermeerd E

igenaardiger nog, is de wetenschapper. Deze 
komt met het idee om dit eiwit te gebruiken in car- 
cinogeniteitsonderzoek. Als PRE-University student 
heb ik voor mijn profielwerkstuk dit idee onderzocht 
samen met mijn partner Sterre Mulder (Stedelijk 

Gymnasium Leiden) en onder begeleiding van PhD-student 
Britt Duijndam, ook oud-leerling van het RML (LACDR).

Dat bepaalde stoffen kankerverwekkend kunnen zijn, is  
algemeen bekend. Sommige stoffen brengen veranderingen  
aan in het DNA en heten genotoxische stoffen. Andere 
stoffen beïnvloeden processen in de cel: de niet-genotox- 
ische stoffen. Deze stoffen kunnen bepaalde genen in het 
DNA activeren, wat leidt tot de aanmaak van eiwitten. 
Deze eiwitten kunnen als functie de cel aanzetten tot 
celdeling. Wanneer deze deling echter ongeremd en 
ongecontroleerd wordt, ontstaat een tumor. 

Hoe de stappen tussen het contact van de niet-genotoxische  
stof met een cel en de ongeremde deling van deze cel  
precies verlopen, is nog niet duidelijk. Een manier om  
deze werking te doorgronden, is labelen. In ons onder- 
zoek hebben wij hiervoor het green fluorescent protein 
(GFP) gen gebruikt. Zoals de naam al verraadt, is het 
eiwit waarvoor dit gen codeert groen fluorescerend. 
Aan een bepaald gen in het DNA van de cel dat de cel 
aanzet tot celdeling hebben wij het GFP-gen gekoppeld. 
Hierdoor is een GFP-gen-complex ontstaan. 

Als de cel het GFP-gen-complex afleest, ontstaat het eiwit  
dat de cel aanzet tot celdeling, gekoppeld aan een 
fluorescerend eiwit. Het eiwit waardoor de cel gaat delen 
is nu gelabeld en in de cel terug te vinden. Als vervolgens 

verschillende concentraties van een niet-genotoxische stof 
toegevoegd worden aan deze gemodificeerde cellen, kan  
achterhaald worden hoeveel van het eiwit dat de cel 
aanzet tot celdeling ontstaat. Daardoor kunnen we de 
werking van niet-genotoxische stoffen beter begrijpen.

De koppeling van het GFP-gen aan een bepaald gen is 
echter niet 100% accuraat. Het blijkt namelijk dat het GFP- 
gen ook aan andere ‘onschuldige’ genen kan zijn gekop- 
peld. Ons onderzoek had tot doel om te bepalen welke 
cellen na koppeling van het GFP-gen geschikt zijn om te 
gebruiken in carcinogeniteitsonderzoek. Hierover zal ik 
beknopt zijn, gegeven het feit dat de gebruikte technieken 
te uitgebreid zijn om in enkele zinnen uit te leggen. Door  
verschillende concentraties van een bekende kankerver- 
wekkende stof onder verschillende tijdspannen toe te 
voegen aan verschillende kolonies gemodificeerde kanker- 
cellen, hebben wij achterhaald welke van deze cellen 
geschikt zijn. Uiteindelijk hebben wij hiermee twee 
cellijnen kunnen selecteren, die hopelijk bij de detectie 
van kankerverwekkende stoffen gebruikt kunnen worden.

Britt schrijft het volgende over de stage van Sara: 
“Wanneer mij gevraagd wordt om Sara als pre-university  
studente te beschrijven, dan hoef ik niet lang na te denken.  
Vanaf het begin was ik enorm onder de indruk van haar 
bereidheid om te leren, haar kritisch denkvermogen en 
haar doorzettingsvermogen. Binnen het wetenschappelijk 
onderzoek beantwoorden we vaak een vraag, maar met 
dat antwoord ontstaan per direct weer een aantal nieuwe 
vraagstukken; het werk is nooit klaar. Sara heeft hier een 
goed gevoel voor en de juiste instelling, wat resulteerde in 
een prettige samenwerking!” 

EEN BIJZONDERE STAGE

De Universiteit Leiden biedt getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit 

5 vwo de mogelijkheid om alvast een kijkje te nemen in de wereld van de 

wetenschap door het volgen van een speciaal programma: Pre-University 

Classes. De selectie is streng: je moet minimaal een 8,0 gemiddeld op je 

rapport hebben om te kunnen worden toegelaten en zelfs als je aan deze 

eis voldoet, ben je nog niet zeker van een plek. Sara Lubbers die het 

afgelopen jaar eindexamen vwo deed (13 juni werd bekend dat zij cum 

laude is geslaagd !) slaagde erin door de strenge selectie te komen. Sara 

mocht enige tijd onderzoek doen onder begeleiding van PhD-student 

Britt Duijndam. Een bijzondere ontmoeting, want ook Britt heeft op het 

RML gezeten. Hieronder volgt het verslag van Sara:

Insertie voor detectie
De natuur heeft zo zijn eigenaardigheden. Zo bestaan er organismen die, doordat zij een 
bepaald eiwit produceren, fluorescerend zijn. 

Sara Lubbers Britt Duijndam
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W 
aar mijn diepe liefde voor mezelf 
verplaatsen vandaan komt, weet 
ik niet, maar het zou in de genen 
kunnen zitten. Van mijn vaders kant 
kom ik uit een zeemansfamilie, mijn 

beide overgrootvaders zaten op de grote vaart, mijn 
grootvader van moeders kant werkte bij de spoorwegen, 
mijn moeder vloog in haar jonge jaren als stewardess in 
DC3’d de wereld rond, en mijn vader werkte, weliswaar 
zonder veel succes, in de scheepvaart en later in de 
luchtvaart.

Waarom gaan jullie in godsnaam naar Mexico?!?!?! 
Deze vraag hebben wij ontelbare keren gehoord. 
En er is ook heel veel aan Mexico wat deze vraag 
rechtvaardigt. Als je hier maar een dag de krant leest, 
heb je al geen enkel vertrouwen meer in de mensheid, 
en vooral waar die zich organiseert in drugskartels 
of een overheid. Maar je hoeft maar de straat op te 
stappen en je ziet de zaak weer helemaal van de 
andere kant, de hemel en de hel liggen hier vlak naast 
elkaar. De Mexicaanse bevolking bijvoorbeeld, is de 
vriendelijkste die ik mijn hele leven ben tegengekomen. 
Beleefd, hartelijk, -je wordt door iedereen op de 
linkerwang gekust-, en gastvrij. En naast al die aardige 
mensen heeft het land een rijkdom en variëteit aan 
natuurschoon, cultuur en niet te vergeten eten, waarvoor 
een heel mensenleven gewoon niet toereikend is. Een 
puntje voor het Montessori: ik had destijds best wat meer 
over de Azteken en Maya’s willen leren. 

Sommige mensen noemen deze onderneming ook wel 
een vlucht. “Waarom moet je zo nodig weg?” “Wat 
ontbreekt er aan je leven?” “Als je het in Nederland niet 
naar je zin hebt, zal dat ergens anders ook niet lukken.” 
Zeker, er zijn aspecten van Nederland waar ik af en 
toe graag aan ontsnap. Maar aan jezelf ontsnappen 
is echt niet mogelijk. Ik kan jullie verzekeren dat je 
jezelf nergens zo hevig ‘tegenkomt’ als wanneer je, 
van alle bekende verbanden ontdaan, een nieuw leven 
in het buitenland begint. Al je angsten, vooroordelen 
en gewoonten staren je recht in het gezicht. Zaken 
liggen hier toch wat genuanceerder dan ze vanuit ons 
gidsland lijken te zijn. En als een soort Bambi op het ijs 
blunder je je door allerlei nieuwe procedures en sociale 
conventies. Je komt bijvoorbeeld ergens op tijd voor een 
etentje, blijkt dat ontzettend onbeleefd te zijn en kijken 
de gastheren je verwilderd aan; je stelt geïnteresseerde 
vragen als “Wat voor werk doe jij?’ en mensen 
verstijven ter plekke. 

Zo’n avontuur spreekt delen van jezelf aan die je nooit 
hebt gebruikt, en waardoor je een wat andere versie 
van jezelf wordt. Dat komt voor een deel ook door de 
nieuwe taal die je moet spreken. Ik weet niet precies wat 
voor mens ik ben in het Spaans, maar ik denk een stukje 
zorgelozer dan in het Nederlands. En waarschijnlijk ook 
iets minder rationeel. 
Als je maar een jaar ergens woont, ben je op een 
soort huwelijksreis met dat land. Al het nieuwe vind je 
charmant grappig of verbazingwekkend. Natuurlijk zijn 

Montessorianen in het 
buitenland

Sinds afgelopen juli woon ik met mijn man en jongste dochter voor een jaar in Mexico-Stad. 
Wij hebben onszelf daarheen uitgezonden, omdat we heel graag in het buitenland wilden 
wonen, en maar nooit voor organisaties werkten die ons naar het buitenland wilden of 
konden sturen. Nu zijn we inmiddels zzp’ers en kan het wel. We hebben ditzelfde al een keer 
eerder gedaan in Buenos Aires, Argentinië.

er dingen die vervelend zijn, zoals het hemeltergende 
lange proces om hier aan een visum te komen, maar 
ook dat kon ik toch als een leuk soort folklore zien. Dat 
gaat er na een jaar wel af, hoor ik zo om me heen.

Wij namen ons voor hier een zeer open houding te 
hebben en als blije eikels op alle uitnodigingen en 
mogelijkheden in te gaan, hoezeer zo ook leken op 
dingen die we in Nederland nooit zouden doen, en met 
mensen waar we in Nederland niet dood mee gevonden 

hadden willen worden. En ik denk dat dit de meest wijze 
les is die wij hebben geleerd: neem een onbekende 
afslag en je komt op de meest fantastische plekken 
terecht. En ik weet wel heel zeker waar ik het begin van 
die open houding heb geleerd. Op het Montessori. 

Marieke Mooijen. Eindexamenjaar 1977

foto rechts boven 
Marieke en haar dochter
foto links boven 
Maya pyramide
foto links 
Muuradvertentie
foto rechts
Marieke

Wil je meer over Mexico 
lezen, ga dan naar mijn 
blog op mariekemooijen.nl

Zo’n avontuur 
spreekt delen 
van jezelf aan 
die je nooit 
hebt gebruikt
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Steen der
dwazen

‘D 
eze musical gaat over vooroordelen. 
Natuurlijk is het discriminatie om 
openlijk hele bevolkingsgroepen over  
een kam te scheren, zoals in deze 
musical keer op keer gebeurt. Maar  

het zijn juist de ònuitgesproken, zogenaamde vooroor- 
delen die het grootste gevaar vormen: je oordeel over 
bepaalde mensen al bij voorbaat klaar hebben.

Dat was zeker zo in 1933, het jaar waarin de musical  
zich afspeelt. Enchiklo benoemt in het stuk de geschiede 
nis van de zigeuners terwijl de Waarzegster hun toe- 
komst al voorspelt. In 1992 (toen Joe Raphael het stuk 
schreef) zag iedereen al lang in dat de in de musical 
genoemde vooroordelen ongepast waren geweest 
– maar destijds had men niet opgekeken van een 
dergelijke generalisatie (en daarmee de gruwelijke 
gevolgen van de joden- en zigeunervervolging mogelijk 
gemaakt).

Natuurlijk zou dit nooit meer kunnen gebeuren: we 
hadden immers geleerd van het verleden? Nooit 
meer zou iemand in staat zijn het volk met dergelijke 
weerzinwekkende vooroordelen massaal achter zich te 
krijgen – met alle gevolgen van dien… En toch is daar 
nu Wilders, is daar LePen, is daar Pegida: allemaal met 
dezelfde populistische bangmakerij die ‘de’ moslims 
generaliserend wegzet als extremistische terroristen.

Vorig jaar werd aan dit rijtje Donald Trump toegevoegd, 
die een inreisverbod voor burgers uit moslimlanden afkon- 
digde. Het verschil is echter dat hij daadwerkelijk aan de  
macht is! Is dat dan de American Dream, waarover de  
spelers in de musical zingen: dat ook de meest onwaar- 
schijnlijke kandidaat, die gehandicapten belachelijk maakt, 
vrouwen vernedert, de waarheid verdraait en schietpartijen 
op scholen tegengaat door docenten te bewapenen, dat 
zo iemand president kan worden van een van de meest 
invloedrijke landen ter wereld?

Daarom leek het mij goed om te kiezen voor Steen der 
Dwazen Alle tegen-anti-Zwarte-Piet-versperringen en 
afgeplakte zoenende-homo-posters daarna hebben mij 
alleen maar gesterkt in mijn overtuiging dat het onze 
taak als school is leerlingen bewust te maken van het 
gevaar van vooroordelen. Dat is bij de deelnemers 
zeker gelukt, zo bleek uit een bijzonder groepsgesprek 
tijdens de repetitieperiode over een passage uit het 
oorspronkelijke script die door sommigen als zeer 
kwetsend werd ervaren.’

Na het bekijken van Steen der dwazen stelde ik vast 
dat de boodschap helder was overgekomen. Ik had 
een middag kunnen genieten van prachtige zang en 
goed acteerwerk. Stralend namen alle deelnemers na 
afloop het applaus in ontvangst. Heel leuk was het dat 
er ook collega’s meededen. Kortom: een zeer geslaagde 
zondagmiddag!

Op een zondagmiddag 15 april bekeek ik de musical Steen der dwazen. Ik was nieuwsgierig 
geworden na het lezen van de talrijke posters die vanaf september door het hele RML hingen. 
Met de oproep “Gezocht voor de musical: briljante detectives, verstrooide professor en vieze 
zigeuners” werd leerlingen gevraagd zich aan te melden. Op de website van de Montessori 
Academie stonden nog veel meer stereotypen. Voor de voorstelling vroeg ik Leon Monné 
waarom hij juist voor deze musical had gekozen.

... dat zo iemand 
president kan worden 
van een van de meest 
invloedrijke landen ter 
wereld...
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O 
mdat Els vanaf 1987 raadslid van de 
Rotterdamse Deelgemeente Kralingen-
Crooswijk was en later voorzitter werd 
van die deelgemeente en omdat deze 
werkzaamheden zich niet meer lieten 

combineren met haar docentenbaan, nam ze in 1994 
afscheid van het RML. In 1998 volgde haar benoeming 
tot Burgemeester van Oegstgeest. Dit werk deed zij tot  
eind maart 2014 toen zij aftrad als burgemeester van- 
wege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Bij haar afscheid op 28 maart werd ze benoemd tot 
ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijd om even een 
kop koffie met Els te drinken….

Els, vind je dat er op het RML veel veranderd is?
De leerlingen zijn nog steeds even leuk. In de puber- 
leeftijd schieten ze nog alle kanten op. Daarom vind ik 
dit werk ook zo boeiend. Het neemt energie, maar het 
geeft ook veel energie. Ik vind dat de leerlingen het wel  
moeilijker hebben gekregen; ze krijgen zo veel informatie  
binnen. Sociale media eisen alle aandacht op: je moet 
meedoen, anders tel je niet mee. Dat trekt een enorme 
wissel op die jonge mensen. Die telefoon!!! Die was er 
vroeger natuurlijk niet. Ik gun de leerlingen wel wat meer 
rust. Verder merk ik dat ik, na zoveel (re)organisaties 
in mijn andere functies te hebben meegemaakt, op een 

andere manier kijk naar de organisatie van het RML.  
Die is behoorlijk veranderd.

En de sfeer.. Is die veranderd?
Het RML is nog steeds een ontzettend leuke school. Er 
zijn nog maar een paar collega’s van vroeger, maar er  
zijn zo veel nieuwe, leuke collega ‘s bijgekomen. Ik 
voelde me meteen weer thuis. Mijn sectiegenoten zijn 
ook zo aardig. Sommige zaken zijn wel veranderd. 
Magister bijvoorbeeld is voor mij volstrekt nieuw. Ik 
moest enorm wennen aan dit programma. 

Aan het eind van het schooljaar neem je afscheid. 
Heb je al plannen? 
Ik ga mij zeker niet vervelen. In elk geval ga ik, net als 
ik na mijn pensionering in Venetië heb gedaan, twee 
maanden naar Rome, Italiaans of kunstgeschiedenis 
studeren. In die tijd komen er veel vrienden en familie- 
leden langs, dus ik kijk enorm uit naar dit Italiaanse 
avontuur. Verder ben ik nog ambtenaar van de burger- 
lijke stand. Echt een ontzettend leuke baan. Weet je 
dat ik nu kinderen op het RML zie van ouders die ik 
getrouwd heb? Binnenkort trouw ik mijn neefje Paul-
Willem van Klink die ook op het RML heeft gezeten.  
En welllicht solliciteer ik wel weer als ik ergens een 
vacature zie. Kortom, ik ga mij zeker niet vervelen!!

Terug op het RML, 
Els Timmers

In november was er een vacature Duits. Ene mevrouw Timmers had wel belangstelling.  
Tot ieders grote verbazing bleek het om mevrouw Els Timmers te gaan, die van 1978-1994 
werkzaam was op het RML.

INTERVIEW

M 
arja begon haar Montessori-bestaan 
toen ze 13 jaar was (1957). De 
school was toen nog gevestigd aan 
de Veerkade. Haar ‘liefde voor ‘t 
leven’ ontmoette ze ook op deze 

eerste schooldag. Janus en Marja zagen elkaar voor 
het eerst in de klas van juffrouw Varenkamp. Later 
op de dag leerden ze elkaar wat beter kennen in de 
ontmoetingsles van Rob Doorenbos. 60 jaren hebben 
ze lief en leed met elkaar gedeeld en ze kregen vier 
zonen, allen inmiddels met partners en tot nu toe een 
schare van negen kleinkinderen. 

Het ‘cateren’ van Marja is ook op het Montessori 
begonnen. Van Dijk, rector tot 1980, kreeg ter afscheid 
een door Degenaar georganiseerd leerkrachtendiner. 
Marja werd benaderd met de vraag of ze wilde 
helpen, want haar kook/bak-kunsten waren bij 
Degenaar al bekend. Marja zei direct ja, maar wel 
met de voorwaarde dat zij het alleen deed, alleen zus 
Wieneke mocht helpen. Zo gezegd, zo gedaan, het 
Cateringbedrijf Marja ten Berg was een feit. 

Als ZZP-er zette Marja een officieel geregistreerd 
1-mans (vrouw) bedrijf op. Aan de Schielaan in  
Rotterdam-Overschie werd als het ware een horeca- 
keuken geïnstalleerd met veel werkbanken en koel- 
kasten. Marja kreeg haar klanten van horen zeggen. 
Was het niet voor een bedrijf, vereniging of school, de 
privé klanten wisten haar ook regelmatig te vinden. Of 
het nu jubilea, feestjes, borrels of theepartijtjes waren.

Marja begon als het ware op het Montessori met haar 
leven, ze is er bijna ook geëindigd. Nadat ze met 
een werkgroep de alumni-stichting (vereniging) “Wij 
Montessorianen…” heeft helpen oprichten, hielp ze 
ook Wim Kroeft met zijn ‘onbestelde’ post, mailtjes 
die terugkomen. En – ondanks haar steeds sterker 
wordende ziekte – verraste ze iedereen weer door met 
Janus toch even op 10 juni 2017 de reünie van de 
inmiddels 80-jarige Montessori te bezoeken.

Een ‘Montessori-icoon’ van formaat. Dank je voor alles!

Saskia Dijxhoorn

ICONEN PASSEREN

Marja ten Berg-Bos (73)
In de afgelopen 80 jaar zijn velen Marja ten Berg voorgegaan, maar af en toe heeft 
Maria Montessori “iconen” gekend die als mijlpalen door de geschiedenis van onze 
school wandelden. Zo’n mijlpaal is Marja ten Berg. Wie haar gekend heeft, zal het 
beamen. Op 20 juni 1944 geboren, op 6 september 2017 overleden. 
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school; dat vinden ze niet leuk… en de onder- en 
bovenbouw hebben gescheiden feesten.’
 
‘Daarnaast waren er de Culturele avonden, de film- 
avonden en natuurlijk de Bondsverkiezingen! De kolder- 
dag! Er werd nog gedronken en gerookt in die tijd: het  
zag blauw op ‘de eerste’, waar alleen bovenbouw 
mocht komen en waar je als brugsmurf nauwelijks 
overheen durfde te lopen op weg naar de lokalen.’

En ik? Ja, waar zal ik eens beginnen. De leraren bij wie  
ik in 1985 in de klas kwam en die ik (dus) nooit meer 
vergeet: Mangert, Schwantje, Henkemans, Kotter, Kok, 
van Everdingen….
Ik heb er lang over gedaan: na zeven jaar had ik een 
havo-diploma. Nee, ik was niet bepaald een model-
scholier. Ik vond de bijzaken belangrijker dan de 
hoofdzaken. Zo schreef ik stukjes voor de schoolkrant, 
maakte ik met klasgenoten tijdens de bondsverkiezingen 

‘Bonds-TV’, drumde ik op de Culturele Avond, of bege- 
leidde ik tijdens de Bondsverkiezingen raadskandidaten 
in de ‘Raad der Wijzen’. En huiswerk maken,… dat 
deed ik eigenlijk alleen maar als ik op zo’n peperdure 
huiswerkcursus werd gedropt. 

Philip de Liagre Böhl
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Mijn vader die jarenlang voorzitter van het 
schoolbestuur was, heeft vijf kinderen.  
De oudste drie zijn mijn halfzus Cathrien en 
mijn halfbroers Pieter en Frans. Hun moeder 
hertrouwde Karel de Vries, wiens drie 
kinderen ook op het RML zaten. 

E
n Karel behoorde weer tot eerste vijf leerlingen 
in Amsterdam, terwijl zijn vader behoorde tot  
een groep ouders die in 1928 ‘Stichting voor  
Middelbaar en Voorbereidend Hooger Montessori- 
onderwijs’ oprichtten. Dit was het eerste Montes- 

sori Lyceum, in Amsterdam. Allemaal begonnen we en 
(in de meeste gevallen) eindigden we onze middelbare 
schoolcarrières op het RML. Toen ik in 1985 op school  
kwam, waren mijn zuster en broers mij dus al voorge- 
gaan. Frans was er nog, hij deed eindexamen. Mijn 
broertje kwam twee jaar later, om na evenzo lange tijd 
naar een andere school te gaan. Wuk (die Frederik 
heet), viel op omdat hij in de zomervakantie na een 

duik in zee zijn nek had gebroken. Als gevolg daarvan 
verscheen hij een half jaar lang met een enorme stellage 
om zijn hoofd. Hij ging na de tweede klas naar het 
Rotterdams Lyceum. 

Mijn oudste broer Pieter heeft ook niet al te lang op 
school gezeten, althans niet letterlijk: hij was er tijdens 
de lessen gewoon niet zo veel. Ik weet dat hij in de MK-
redactie zat. Toen ik zelf een jaar of acht jaar oud was 
ging ik eens met hem mee naar school, op zaterdag. De 
MK werd in die tijd in het weekend gemaakt en het was  
heel normaal dat de redactie daarna de nacht doorbracht  
op de dikke blauwe kussens in het nabijgelegen gym- 
lokaal. 
Cathrien: ‘Goede herinneringen heb ik aan de feesten;  
wat waren het er veel!: soirées (herfst-, kerst- en eindsoiree  
en was er ook een paassoiree?) met live bands, waarbij  
de aula werd omgetoverd in een feestruimte met visnet- 
ten aan de plafonds (mag nu denk ik niet meer), gezel- 
lige hoekjes met de toneel decors waarop het bier 
rijkelijk vloeide, en daarnaast nog de discoavonden. 
Mijn kinderen gaan praktisch nooit naar een feest op  

De montessorifamilie?  
Bestaat die?

Ik vond bijzaken 
belangrijker dan 
de hoofdzaken

Wij Montessorianen, in vrijheid opgevoed, behouden deze bijzonder mooie vriendschap al jaren heel erg goed!!
Ons contact is op de groepsapp dagelijks en we zien elkaar vrijwel wekelijks . Een keer in de maand eten we met elkaar. 
Elk jaar gaan we een weekend met elkaar weg. Na omzwervingen over de hele wereld wonen we nu (bijna) allemaal in 
Rotterdam!. Twee van ons, Kim Schmitz en Eva Jacobson, hebben inmiddels ook de kinderen op het RML: Nout Scholten en 
Maas Peutz. Wij vieren onze vriendschap en het leven! Kim Schmitiz

Van links naar rechts: Kim Schmitz, Karen Lezer, Bernou van der Velden, Sashannah Kannegieter, Donja van Berkum, Wies Leenders (zat als enige niet op het 

RML), Lonneke Weijers, Eva Jacobson, Michelle Kolsteeg en Marlies Kuling. Op de foto ontbreken helaas Cathelijne Beijn en Quirine van Nispen.

Vrienden voor het leven
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