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Beste oud-leerlingen,

Voor je ligt de derde uitgave van WIJ MONTESSORIANEN. 
Evenals in de eerste twee magazines tracht het blad de 
geschiedenis van de school in beeld te brengen. Uiteraard is 
er ook aandacht voor het RML van 2019. Ruim tweehonderd 
leerlingen hadden zich dit jaar aangemeld en helaas konden we 
niet iedereen plaatsen. De wachtlijst geeft wel aan dat het RML 
bloeit en bruist. Dat het RML ook voor docenten een leuke school 
is, blijkt wel uit het feit dat Lau van Everdingen en Willem Jan Kok 
samen bijna tachtig jaar aan de school verbonden zijn geweest. 
In februari namen we afscheid en uiteraard blikken we in dit 
magazine even met hen terug.

Oud-leerlingen roemen vaak de legendarische schoolfeesten. 
Montessorifeesten waren lange tijd ongekend populair in Rotterdam 
en omstreken. Om kaarten te bemachtigen voor de soirees waren 
leerlingen van andere scholen bereid lange tijd in de rij te staan. 
De tijden zijn wel veranderd. Op tal van terreinen zijn de regels 
aangescherpt. Al enige tijd mogen leerlingen geen alcohol meer 
drinken op schoolfeesten en de brandweer vindt een versierde aula 
tegenwoordig al snel onveilig. In dit magazine kunt u lezen hoe 
de bondscoaches samen met de nieuwe bondsleden de uitdaging 
aangaan: met hun creativiteit en hun enthousiasme zullen zij er 
ongetwijfeld in slagen de feesten weer op de kaart te zetten.

Veel oud-leerlingen zijn nog altijd betrokken bij de school. We 
vinden hen in het bestuur van het RML, in de ouderraad of in de 
lustrumcommissie. Ook zijn er veel oud-leerlingen die inmiddels 
als ouders de school bezoeken. We blijven uiteraard op zoek 
naar oud-leerlingen die een bijdrage willen leveren aan het RML. 
Wil je bijvoorbeeld een keer een lezing komen geven, wil je 
meehelpen een feest te organiseren voor de oud-leerlingen, zie je 
mogelijkheden om leerlingen te ontvangen op je werkplek, stuur 
dan een mail naar wijmontessorianen@rml.nl.

Hanneke van Kleef, hoofdredacteur

O
m 10.00 uur opende de heer Said Kasmi,  
wethouder Onderwijs en Cultuur van  
Rotterdam de dag. Op het programma 
stonden verder onder meer Kader Abdolah,  
Adriaan van Dis, Ronald Giphart, Arthur 

Japin, Joke van Leeuwen, Nelleke Noordervliet, Connie 
Palmen en Tommy Wieringa. Maar de leerlingen kregen 
niet alleen de gevestigde orde te zien. Populaire jonge 
schrijvers als Özcan Akyol, Thomas Heerma van Voss, 
Philip Huff, Lize Spit en Maartje Wortel traden ook op. 

‘s Middags mochten drie leerlingen van onze school de 
schrijvers Ronald Giphart, Abdelkader Benali en Ellen 
Deckwitz interviewen. Ilkay, Sophie en Kaoutar hadden 
zich voortreffelijk voorbereid. Na afloop ontvingen zij  
dan ook meer dan terecht van alle kanten veel compli- 
menten. Ook Anne Tjepkema uit G31 stond op het 
podium. Zij mocht het verhaal van Luuk de Weijer uit V6 
voorlezen. Luuk kon zelf vanwege zijn schoolexamen 
helaas niet aanwezig zijn. 

Freke Linssen was een van de montessorianen die deze 
dag mee was. Zij schreef over deze dag:

Ik vond het heel bijzonder om zo de leerlingen van 
het RML met de schrijvers te zien praten, er werden 
leuke vragen gesteld en alles was goed voorbereid. 

De Boekenweek 2019

Daarnaast was het allemaal heel gezellig met alle 
schrijvers en acts die langskwamen, vooral Bert 
Wabbe was zeer de moeite waard! Kortom, het  
was een zeer geslaagde dag.

Ook Hasna Morabit was zeer enthousiast:
Ik had er héél veel zin in om mijn favoriete schrijvers 
Alex Boogers en Mano Bouzamour tijdens De dag 
van de Literatuur te spreken. Helaas waren zij niet 
aanwezig. Toch was het een zeer geslaagde dag. 
’s Ochtends verzamelden we in Dudok, daarna 
gingen we met elkaar naar De Doelen. Het was zo 
inspirerend om schrijvers zo over hun carrière te  
horen praten. Zeker een dag die mij bij blijft!

Eerder die week bezocht ik in De Nieuwe Banier de 
uitvoering van stichting Rosette waarbij Fabels van  
La Fontaine werden gezongen. Classica Marietje 
d’Hane-Scheltema had enkele in het Nederlands 
vertaald en Marco Kalkman had deze op muziek  
gezet. Hannah en Tjalling uit V5 en Sophie uit V6  
waren gevraagd om enkele fabels in het Frans voor  
te dragen. Het was duidelijk dat er onder begeleiding 
van Arno Gerrits hard was geoefend, want zij deden  
dit voortreffelijk!

Donderdag 28 maart 2019 bezochten ruim zestig montessorianen de zestiende editie van 
de Dag van de Literatuur in de Rotterdamse Doelen. Zowel prominente als opkomende 
auteurs traden op in talkshows, gaven interviews, droegen voor en signeerden hun werk. 
Naast heel veel literatuur was er ook aandacht voor andere kunstdisciplines, zoals film, 
cabaret, muziek en dans, al dan niet in combinatie met literatuur. 

links Ellen Deckwitz en Ilkay Calim 
midden Kaoutar El Allouchi,  

Hanneke van Kleef en Ilkay Calim
rechts leerlingen interviewen  

schrijvers

links Anne Tjepkema
midden v.l.n.r. Sophie Jacques,  
Abdelkader Benali, Kaoutar El  
Allouchi, Ronald Giphart, Ilkay 

Calim en Ellen Deckwitz
rechts koffiedrinken bij Dudok
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Interview Rinske  Hillen

In 2018 won schrijfster Rinske Hillen de 
ANV-debutantenprijs 2018 met haar roman 
"Houtrot". Rinske(1975) studeerde filosofie 
in Cambridge en Amsterdam en rechten in 
Utrecht. Inmiddels is Houtrot ook in het Duits 
vertaald en werd de roman genomineerd voor 
De Bronzen Uil.

H
outrot is geïnspireerd op de waargebeurde 
geschiedenis van het grachtenpand 
Keizersgracht 286 dat eeuwen bekend 
stond als ‘het beroemdste spookhuis van 
Amsterdam’ Twintig jaar geleden stortte het 

in door een verrotte fundering. Houtrot vertelt het verhaal 
van het huis, maar bovenal van de familie die dat bezit. 
De vakjury schreef over Houtrot:
‘’Houtrot is het even groteske als fijngevoelige drama 
over een man omringd door verdrietige vrouwen in 
een grachtenpand dat zich uiteindelijk tot het ware 
hoofdpersonage ontpopt. Talloze sprankelende obser- 
vaties getuigen van authentiek schrijfplezier.” 

Ik heb een interview met Rinske:

In een van de interviews die ik las gaf je aan dat je een 
intuitief schrijfster bent. Kun je je verplaatsen in schrijvers 
die volgens een vooropgezet plan een verhaal schrijven? 
Het belangrijkste wat ik bij het schrijven van Houtrot 
leerde is dat het verhaal zelf de baas is. Houtrot 
overkwam mij. Het moest eruit. Ik schreef het in drie 
maanden, hoofdstuk voor hoofdstuk en wist niet wat 
er in het volgende ging gebeuren. Het schrijven van 
Mannenmaal, mijn tweede roman, verloopt anders. Ik 
kan me zeker in het werken met een plan verplaatsen, 
alleen tot nu toe houden mijn verhalen zich er niet aan. 

Lag je keuze voor het wisselend vertelperspectief wel 
voorafgaand aan het schrijven al vast? 
Nee. Ik probeerde het verhaal vanuit de dochter 
te schrijven, toen plots de stem van de vader zich 
aandiende. Met die afwisseling van personages, de 
dochter Amber, de vader Wenksterman en de minnares 
Ella begon het verhaal te werken, de perspectieven 
schuurden, het werd venijnig en omdat alleen de lezer 
weet wat er in de verschillende hoofden omgaat, 
ontstond er als vanzelf een spannend verhaal. 

Op sommige punten doet Houtrot mij denken aan de 
familieromans van Couperus. In bijvoorbeeld Eline Vere 
zijn de personages niet ‘vrij’. In hoeverre vind jij dat de 
karakters in Houtrot wel vrij handelen? 
Interessante vraag. Ik wilde een roman schrijven over 
hoe een erflust een erflast kan blijken. Hoe wat niet 
opgelost wordt in de ene generatie gaat drukken op de 
volgende. We zijn loyaal aan onze (voor)ouders, zonder 
dat we het doorhebben en hoe groter de problemen 
in een familie, hoe loyaler en meer in de ban van 
het verleden we lijken te raken. De filosofische vraag 
van determinatie houdt me al sinds jong bezig. Zijn 
we bepaald? Zijn we vrij binnen ons bepaald zijn? Ik 
ben dol op de romans van Couperus. Ook in Houtrot 
zitten de personages onbewust vast in hun identiteit, 
zijn ze wie ze denken te moeten zijn voor een ander. 
Amber wil niets liever dan het goed maken tussen 
haar vader en haar moeder Veerle, die in het gesticht 
zit. Alleen weet ze niet wat ze goed moet maken, er 
zijn zoveel geheimen. In Houtrot wordt een familie 
beschreven als een vlucht vogels, zo’n V, waarin als de 
ene vogel vertrekt, de volgende het gat van de vorige 
probeert dicht te vliegen, een oneigenlijke positie. Toch 
is dit volgens mij ondanks zware thema’s een lichte 
roman, over het verlangen naar vrijheid. Kan een 
mens vrij breken van zijn verleden? Het antwoord is 
niet eenduidig, maar het lijkt Amber te lukken vrijer te 
raken en het huis te laten. De evolutie beweegt vooruit, 
niet achteruit. Je bent meer dan je familie, daar komt 
Wenkterman als alles instort achter.

De personages lijken elkaar op gevoelsniveau vaak 
nauwelijks te verstaan. Waar komt dat voornamelijk door? 
Ik denk dat Wenksterman en Veerle zo vast zitten in de 
pijn van hun verleden dat ze hun dochter nauwelijks 
horen. Amber wil haar ouders gelukkig maken, de 
ouder van haar ouders zijn, ze komt nauwelijks toe aan 
zichzelf. Ella heeft het verlangen Wenksterman voor zich 

te winnen. Ieder is verblind door zijn eigen verhaal en 
verlangen.

Welke schrijvers of boeken zijn voor jou bronnen van 
inspiratie? 
Tolstoj en Nietzsche zijn mijn grote inspiratie. Ik heb 
een liefde voor machtige epische verhalen. Boeken 
waarin grote vragen worden gesteld maar mensen in al 
hun ijver lullig en menselijk blijven. Kundera, Nabokov, 
Graham Greene en Jonathan Franzen vind ik geweldig. 
Hoe levendiger, gedurfder, hoe beter. Madame Bovary 
van Flaubert! Nederlandse literatuur lees ik minder. 
Thomas Rosenbooms Publieke werken vond ik mooi. 
Elsschot Kaas heel geestig. Couperus kan prachtig 
vrouwelijke personages neerzetten en dat is zeker niet 
vanzelfsprekend. Inspiratie voor Houtrot vond ik vooral 
bij de Buddenbrooks van Thomas Mann. 

Wanneer ligt je roman Mannenmaal bij de boekhandel?
Vermoedelijk aan het eind van dit jaar. Het zou eigen- 
lijk al in de winkel liggen maar ik ben nog vol bezig met 
herschrijven. Er dienen zich steeds nieuwe hoofdstukken 
aan. Houtrot heeft een strakkere vorm, het speelt zich  
in drie dagen af. Dit is experimenteler, een bizar liefdes- 
verhaal over monogamie en euthanasie, het schrijfproces 
loopt totaal anders. Ik laat me maar meevoeren en als 
het af is, is het af.  

Hoe kijk je terug op je tijd op het montessorilyceum? 
Mijn overgrootvader zei ooit. ‘Rinske, geniet, want de  
middelbare schooltijd is de mooiste van je leven.’ Ik dacht  
toen: oh jee, wat zegt dat over de rest van mijn leven? 
Eigenlijk vind ik het leven leuker naarmate ik ouder word,  
maar toch snap ik wat hij bedoelde. Ik heb een gewel- 
dige tijd gehad op het RML. Terugdenkend was het de 
enige plek waar ik het gevoel had: hier gebeurt het. Ik 
hoef nergens anders heen. De bondsverkiezingen, de 
schoolfeesten, een creatieve school en nog steeds als ik 

mijn generatie Rotterdammerse Montessorianen zie is er 
een sterke band. Ik geloof dat het zelfstandige en vrije 
van het Montessori mij heeft geholpen in wat ik nu doe. 
Goede herinneringen heb ik aan docenten als Hans 
Joosten en Hans Wolfs. Wolfs was een rasverteller. Een 
leraar kan zo belangrijk zijn voor de rest van je leven, 
zonder dat hij of zij dat weet. Joosten heeft mijn vader 
ooit uitgelegd dat de chaos in mijn hoofd geen onwil 
was, maar een talent. Dat vertelt mijn vader, die ook 
op deze school zat, nog regelmatig. Joosten is het vast 
vergeten, maar ik ben hem er dankbaar voor.

Van je middelbareschool- 
tijd moet je genieten.  
Het is de mooiste tijd  
van je leven
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Van Kinsbergen speelt 

Fietsen voor Malawi 
van  

Nathan Vecht

maandag 13 mei 2019, aanvang 17:00 uur 
in het dramalokaal van het  

Montessori Lyceum Rotterdam 
kaarten reserveren via www.montessoriacademie.nl

Kort Rotterdams en 
De kracht van Rotterdam

In 2013 ontving oud-leerling Sanneke van Hassel  
de Anna Blamanprijs voor haar gehele oeuvre.  
Vorig jaar won Rinske Hillen de ANV-Debutantenprijs 
met haar roman Houtrot en kreeg Bibi Dumon Tak  
de Theo Thijssenprijs voor kinder-en jeugdliteratuur. 

De woonkamer van mijn opa was, op een paar grote 
meubelstukken en enkele verhuisdozen na, leeg. De hele 
middag waren mijn ouders, tante en ik bezig geweest 
met het inpakken en wegbrengen van mijn opa’s spullen.  
Met een vreemd gevoel in mijn maag had ik toegekeken 
hoe het huis waarin ik zo veel tijd als klein kind had 
doorgebracht werd uitgeruimd. Het heftige rood, groen 
en geel gekleurde kleed, het eikenhouten bureau, de 
enorme verzameling aan woordenboeken en zijn model- 
vliegtuigjescollectie, alles verdween in grote kartonnen 
dozen of in de aanhangwagen die mijn vader met elke 
volle lading naar het milieupark reed. 

Bij het vallen van de avond had mijn vader de koffie en  
cake tevoorschijn getoverd en geopperd een pauze te  
nemen, voordat we de laatste meubels zouden wegbrengen. 
Terwijl mijn moeder met mijn tante praatte, staarde ik 
naar de kale, witte muren, die altijd hadden volgehangen 
met landkaarten en ingelijste familiefoto’s. Het was een 
onnatuurlijke aanblik. Ik kreeg de neiging om een van de 
kaarten die ik wilde bewaren uit mijn rugzak te halen en 
terug te hangen. 

De leegte van het huis van mijn grootvader had iets 
definitiefs. Onwillekeurig kreeg ik een brok in mijn keel.  
Mijn ogen begonnen te prikken. In een poging om mijn  
gedachten op iets anders te richten, keek ik de kamer 
rond en liet ik mijn blik per ongeluk vallen op de koffie- 
tafel, waar een portretfoto van mijn opa lag. Twee grijs- 

blauwe, ondeugend twinkelende ogen keken mij aan.  
De brok in mijn keel leek zich omhoog te vechten en ik 
beet hard op mijn trillende lip. Zonder een woord stond ik 
op van de bank. Het gesprek tussen mijn moeder en mijn 
tante verstomde. Ik voelde de bezorgde blikken van mijn 
ouders, terwijl ik mijn weg naar de keuken maakte, maar 
ze zeiden niets. Net voordat ik de tuindeur achterin de 
keuken opende, hoorde ik hoe mijn moeder het gesprek 
weer oppakte. 

De deur viel met een zachte klik achter me dicht en ik 
ademde diep de frisse avondlucht in. In de donkere 
achtertuin hing een vredige sfeer. De bladeren van de uit 
de kluiten gewassen struik in de hoek ruisten toen de  
wind erlangs streek. De stilte van de avond werd af en  
toe onderbroken door het zachte gekoer van de parel- 
witte duiven in mijn opa’s duiventil. Voorzichtig, zodat ik  
de vogels niet zou laten schrikken, liep ik door het onge- 
maaide gras naar ze toe. Vier paar oogjes keken mij 
nieuwsgierig aan. Plots hupte er nog een duif uit de 
opening in het hok. Ik trok mijn wenkbrauwen op. Ik kon  
me niet herinneren dat mijn opa ooit een vijfde duif had 
gehaald. Ik zag dat er bij deze duif, in tegenstelling tot  
de anderen, geen rood lintje om zijn pootje was gebon- 
den. De vogel sloeg me een moment gade, voordat hij 
zijn witte vleugels spreidde en met gracieuze slagen 
opsteeg. Ik probeerde hem na te kijken, maar na één 
keer knipperen was de vogel nergens meer te bekennen. 
Ik glimlachte. ‘Dag, opa,’ fluisterde ik.

Weemoed

Om leerlingen te stimuleren in de voetsporen te treden van deze schrijfsters, doet het RML jaarlijks mee aan het 
project Kort Rotterdams. Bij dit project schrijven havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs een eigen kort verhaal naar aanleiding van één van de foto’s van de fotowedstrijd De Kracht van 
Rotterdam. Dit gebeurt onder leiding van Rotterdamse schrijvers Bianca Boer, Said El Haji, Sanneke van Hassel, 
Daphne Huisden of Raoul de Jong. Eline Zeelenberg schreef het verhaal Weemoed bij een foto van Annette Behrens.

A
llen zijn zij gekomen voor een 
toneelvoorstelling. Oud-leerlingen 
Caramay Schmelzer en Joeri de 
Hoog spelen samen met Valesca 
de Voogd in de eenakter Fietsen 

voor Malawi. De tekst is van Nathan Vecht. 
Oud-rector Hans Luyendijk is de regisseur. 
Een reeks toevallige ontmoetingen en goede 
herinneringen aan vroeger vormden de aan- 
leiding voor dit toneelavontuur.
Ruim veertig minuten geniet het publiek in het  
dramalokaal van voortreffelijk spel van de 
acteurs. Door de inzet van het technisch team 
zijn de lichteffecten uitstekend. Rector Jan 
Wouter Koning bedankt na afloop van de 
voorstelling de spelers met een bos bloemen. 
In de docentenkamer genieten we met een 
drankje nog even na. Wat een ontzettend 
leuke middag. Bedankt theatergezelschap  
Van Kinsbergen!

Fietsen voor Malawi
Het is maandag 13 mei. Om 17.00 uur is het al wat stil in het 
gebouw. De meeste leerlingen zijn al naar huis; alleen beneden 
in de gymzaal worstelt een enkele examenleerling zich nog door 
de laatste examenvragen. In de docentenkamer verzamelen zich 
wat collega’s en oud-collega’s. 
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Lau en Willem Jan  nemen afscheid

Hoe kwamen jullie bij het RML?
WJ: Ik kwam via Freek Jansen binnen. Toen ik op 
gesprek bij rector Van Dijk mocht komen, riep hij: “Jou 
moet ik hebben.” Na het kopje thee met het bestuur was 
mijn aanstelling een feit. En enige tijd later heb ik Lau 
weer binnengehaald. Lau ken ik echt al heel lang, want 
we waren al zeer vroeg beiden lid van V.O.C. 

Hoe bevalt het om met pensioen te zijn?
Beiden: Goed!
 
Wat missen jullie?
Beiden: De leerlingen, de collega’s en de gezelligheid!

Hoe brengen jullie je tijd door?
WJ: Ik ben zeer regelmatig in Ouddorp te vinden.  
In het weekend ga ik vaak met mijn kleinzoon mee naar 
het voetbal. En verder ben ik bezig met vertalen.
Lau: Zeer regelmatig gaan Els en ik naar Zwitserland. 
Verder zorg ik momenteel veel voor mijn moeder. Het is 
fijn om overal de tijd voor te hebben. Heerlijk om  
’s ochtends rustig mijn krant te lezen.

Wat zijn voor jullie de grote veranderingen binnen de 
school?
WJ: De school is echt veel drukker dan veertig jaar 
geleden. Wat ik echt jammer vind is dat leerlingen 

te weinig ruimte hebben in hun pauze, Waar nu de 
mediatheek is, zat vroeger de kantine, Die plek missen 
de leerlingen echt.

Lau: Als ik terugdenk aan de eerste verdieping, dan 
was dat vroeger een plek waar van alles werd gerookt. 
Dat is nu in de tijd van de rookvrije school echt  
ondenkbaar. Er zijn veel meer regels gekomen.
Verder waren leerlingen vroeger wat trotser op de 
school. De tijden zijn natuurlijk ook veranderd en 
leerlingen zijn over het algemeen wat minder betrokken. 
Vroeger werden de culturele avonden zeer goed 
bezocht. Nu is dat niet altijd het geval.

Hoe montessoriaans was het RML in jullie begintijd?
WJ: Pedagogisch was het RML de sterkste montes- 
sorischool.
Lau: Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 
kozen veel montessorischolen ervoor om zelf materialen 
te maken. Daar zijn wij maar nooit aan begonnen.  
Wij werkten gewoon met Sigma. In die zin waren wij 
dus wat minder montessoriaans.

Als jullie terugblikken, wat waren voor jullie de 
hoogtepunten?

Lau: Zeer goede herinneringen heb ik aan de 
lustrumcommissie en de lustrumreuniecommissie. Verder 
vond ik de werkweken altijd ontzettend leuk. Speciaal 
wil ik de werkweek met Han Schwantje even noemen. 
Ik heb daar veel geleerd. Hij gaf de lastigste leerlingen 
verantwoordelijkheden en dat pakte erg goed uit. Lange 
tijd was ik lid van DHK (De harde klap). Deze club 
werd ook wel beschouwd als de vijfde colonne, omdat 
belangrijke beslissingen voor de school vaak bij DHK 
werden voorbereid.

WJ: Hoogtepunten waren voor mij de brugklaswerk- 
weken. Verder vond ik het ontzettend leuk om in 
musicals mee te spelen. Ik heb in 1986 bij het 50-jarig 
bestaan meegespeeld met "Oliver" onder regie van 
Robbie Doorenbos.Twee dagen speelden we met tachtig 
leerlingen en docenten en een schoolorkest in een 
uitverkocht De Doelen. Ik speelde daar Mr Brownlow, de 
opa van Oliver. Oliver was denk ik een jaar of 10. Nu 
ben ik in het echt de opa van een 10-jarige Oliver. De 
musical MonteShots was ook een groot succes.

Uiteraard mogen de tweedaagse conferenties niet  
onvermeld blijven. Het is maar goed dat het avond- 
programma voor het "Me Too-tijdperk" was! En dan  
gaat het in dit kader echt niet om de mannen!

Jaarlijkse hoogtepunten zijn voor mij de intakegesprek- 
ken; deze voerde ik met heel veel plezier. Ouders zijn 
vaak verbaasd dat wij het gesprek met het kind en niet 
met hen voeren en kiezen soms alleen al hierom voor 
het RML.

Welke raad zouden jullie de school geven?
Lau: Sla een piketpaaltje en houd koers!
En waar moet de school zich dan op richten?
Lau: het kind moet centraal blijven staan. Het is echt 
belangrijk dat alle collega’s dat goed in gedachte 
blijven houden. Als een kind vlak voor een toets werkt 
en een goed cijfer haalt, dan moeten we dus accepteren 
dat deze leerling niet altijd zijn huiswerk heeft. Blijf 
kijken naar het kind!

Na deze montessoriaanse woorden nemen we afscheid. 
Lau en Willem Jan nemen weer plaats op de tribune om 
het eerste van V.O.C. te bewonderen.

Op 1 februari 2019 namen Lau van Everdingen en Willem Jan Kok afscheid van het RML. 
Samen werkten ze er bijna 80 jaar. Om even terug te blikken zocht ik hen op bij, hoe kan 
het ook anders, V.O.C. Toen ik aankwam had Willem Jan net een wedstrijd gefloten en 
inmiddels stonden beiden op het bordes het eerste te bewonderen. Het gesprek verplaatste 
zich naar een statafel aan het raam, zodat er zicht bleef op het speelveld.
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Hoe kwam je bij Lommerrijk?

N
a het behalen van mijn vwo-diploma nam ik  
een tussenjaar. Ik zocht een baantje en  
kwam via het uitzendbureau terecht bij  
Lommerrijk. Ik begon als receptiemede-
werkster en hoewel ik destijds van plan 

was om na dat tussenjaar een economiestudie te gaan 
volgen, ben ik er nooit meer weggegaan. Binnen het 
bedrijf heb ik heel veel verschillende functies gehad. 
Onder andere hoofd facilitair, hoofd receptie/sales, 
hoofd algemene zaken maar … als het druk is dan help 
ik overal waar nodig is en dat heb ik altijd gedaan.  
Na verloop van tijd werd ik adjunct-directeur en sinds 
2012 ben ik directeur. Het is een groot voordeel 
dat ik door alle verschillende werkzaamheden die ik 
heb gedaan het bedrijf zo goed ken. Ik weet waar 
mijn medewerkers het over hebben. Ik weet waar de 
knelpunten en de mogelijkheden zitten

Hoe word je zakenvrouw van het jaar? 
Ik werd benaderd en ik kreeg te horen dat ik een van de 
vijftien genomineerden was. In eerste instantie was ik wat 
verbaasd. Zakenvrouw van het jaar? Daarvoor moet je 
toch bij een bedrijf als Unilever werken? Ik wachtte eerst af 
en toen werd duidelijk dat ik bij de laatste vijf zat. Deze vijf 
geselecteerden kregen een uitgebreid jurygesprek en dat 
was best pittig. Het gesprek verliep goed. Ik bleef mezelf 
en ik denk dat met name mijn enthousiasme, mijn no-
nonsensementaliteit  en mijn gedrevenheid voor de jury het 
verschil maakten. De uitreiking was op het stadhuis. Toen 
burgemeester Aboutaleb mijn naam bekendmaakte was ik 
natuurlijk wel heel blij!  

Welke eigenschappen heb je nodig om zakenvrouw  
van het jaar te worden?
Ik ben een harde werker en ik heb van mijn ouders 
meegekregen dat je succes niet cadeau krijgt. Mijn 
ouders hadden in Blijdorp een parfumeriewinkel. Zij 
werkten zes dagen in de week. In de vakanties hielpen 
mijn zus, mijn tweelingzus en ik ook in de winkel. Verder  
ben ik bevlogen en heb ik een duidelijke visie. Naar 
mijn mening maken medewerkers het verschil. Ik 

verwacht van hen dat zij hun werk met enthousiasme 
doen. Toen ik directeur werd in 2012 ben ik een internal 
brandingstraject gestart. Dat heeft wel wat opgeleverd, 
want in 2013 wonnen we met Lommerrijk de landelijke 
Internal branding jaarprijs omdat wij heel duidelijk lieten 
zien dat wat je belooft aan je gast, je dat vanuit alle 
lagen van je organisatie waar moet maken. 

Is er nog tijd voor ontspanning?
In mijn vrije tijd golf ik. Verder ga ik regelmatig een 
weekendje weg en ga ik graag uit eten. En uiteraard 
vind ik het leuk om tijd met mijn twee zonen door te 
brengen. Max van 21 en Bas van 17 jaar, volgen 
momenteel beiden een opleiding aan de hotelschool.

In 1982 begaalde je je vwo-diploma. Hoe kijk je terug 
op je tijd op het montessorilyceum?
Ik heb hier een fantastische tijd gehad. Ik vond het hier zo 
gezellig dat ik na het behalen van mijn havodiploma ook 
nog twee jaar vwo heb gedaan. Docenten stonden tussen 
de leerlingen en dat zorgde voor een heel goede sfeer. 
Ze hielpen je ook echt. Ik herinner me dat ik voor mijn  
examen geschiedenis met meneer Wolfs op een zaterdag  
alle stof heb doorgenomen. Ik haalde daardoor een  
goed cijfer En bij conciërge Gert Jan Spierenburg kon je 
echt altijd je verhaal kwijt. Goede herinneringen heb ik 
ook aan de culturele avonden, de musicals en de feesten! 
Ik kan me nog herinneren dat ik een rol had in Le petit 
Prince. Mijn moeder verzorgde voor alle musicals altijd 
de make-up en maakte ook veel kleding daarvoor.

Wij hebben veel leerlingen die graag naar de 
hotelschool gaan. Wat raad je deze leerlingen aan?
Zet je in. Realiseer je dat je er alleen met hard werken 
en zelf het goede voorbeeld geven komt. Denk niet dat 
je als directeur kunt beginnen, maar pak al het werk op 
dat je tegenkomt!

Nadat we nog een rondje door de school gelopen 
hebben nemen we afscheid. Enthousiast vraagt ze of we 
een keertje met de docenten een afdelingsuitje komen 
vieren bij haar. En dat gaan we zeker doen!

Rotterdamse zakenvrouw van het jaar 
Monique Delfgaauw

Het bestuur van Stichting Rotterdamse Zakenvrouw vindt dat onderscheidend vrouwelijk 
ondernemerschap in Rotterdam een podium verdient. Daarom organiseert de stichting 
de jaarlijkse zakenvrouwverkiezing in de Maasstad. In 2018 won oud-leerling  
Monique Delfgaauw van horecaonderneming Lommerrijk & Dok99 deze prestigieuze 
prijs. Haar gedrevenheid, visie, haar aanpakkersmentaliteit en haar enthousiasme  
vielen de jury op. We nodigden haar uit voor een gesprek op haar oude school. 

IN GESPREK MET

Zakenvrouw van het 
jaar? Daarvoor moet je 
toch bij een bedrijf als 
Unilever werken?
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zeiden mensen die daar wel 
eens last van hadden, erg 
oplossingsgericht. Ik wilde 
altijd iets zeggen of iets doen 
om dingen op mijn manier tot 
een goed einde te brengen, 
ook als anderen daar zelf 
niet zo’n behoefte aan 
hadden. En als er iets is wat 
je in dit soort situaties nooit 
moet doen, is het iets zeggen 
of iets doen waar mensen 
geen behoefte aan hebben. 
Van onze conciërge Gert Jan 
Spierenburg heb ik indertijd 
de kunst afgekeken hoe je dat wél moet aanpakken. 

Dat gaat ongeveer zo. Loop met z’n tweeën of hooguit 
met z’n drieën naar buiten. Anderen doen er voorlopig 
het beste aan om een beetje op de achtergrond 
te blijven. Maak onderweg wat ongedwongen 
opmerkingen tegen omstanders om duidelijk te maken 
dat je daar niet met een vooropgezet plan loopt. Je gaat 
alleen maar even kijken. In het midden van de inmiddels 
gevormde kluwen staan degenen die elkaar echt op 
hun bek willen slaan. Die zijn in het algemeen niet voor 
rede vatbaar. Het zou ook een afgang voor ze zijn als 
ze op dat moment ineens wel voor rede vatbaar zouden 
zijn, daar zijn ze niet voor gekomen. Besteed daarom 
geen rechtstreekse aandacht aan hen tenzij dat echt 
noodzakelijk is, maar hou ze vanuit je ooghoeken goed 
in de gaten. Aan de rand van het epicentrum staan de 
vasthouders. Die heten in het oude kroegruzie-jargon 
niet voor niets zo. In de choreografie van elke dreigende 
vechtpartij hebben ze een vastomlijnde rol. 

Ze zijn wel direct betrokken bij het geval, maar ze 
zijn niet bij voorbaat uit op een gewelddadige afloop. 
Vaak zijn ze nog wel bereid om de zaak te sussen, 
of doen ze in ieder geval alsof ze dat willen. Als er 
nog iemand invloed kan uitoefenen op de potentiële 

vechtersbazen, dan zijn zij 
het. Die moet je dus hebben. 
Informeer op rustige toon bij 
de vasthouders van beide 
partijen wat er nu eigenlijk 
precies aan de hand is en laat 
merken dat het verstandig zou 
zijn als ze hun heethoofdige 
vrienden een beetje zouden 
kalmeren. Wissel zo af en toe 
van standplaats en probeer 
daarbij zo te manoeuvreren 
dat vasthouders van beide 
partijen met elkaar in gesprek 
kunnen komen. Wel goed 

blijven kijken hoe dat uitpakt, want de eerste contacten 
zijn niet altijd vriendelijk. Pas als dat allemaal achter 
de rug is, wordt het tijd om handelend op te treden en 
hardop te zeggen dat het nu allemaal wel mooi genoeg 
geweest is. Tussendoor moet je misschien nog even je 
stem verheffen, iemand tegenhouden door niet al te 
nadrukkelijk vóór hem te gaan staan of even terloops 
een arm uitsteken. 

Ruziezoekers willen weliswaar nooit dat je hen aanraakt 
(dat roepen ze ook voortdurend) maar uit zichzelf zullen 
ze lichamelijk contact ook liever mijden. Als het echte 
handgemeen uitblijft, loopt gaandeweg de lucht uit het 
conflict, alsof de rivalen er zelf ook niet helemaal meer 
in geloven. De eerste toeschouwers beginnen zich min 
of meer teleurgesteld te verspreiden. Daarna is het altijd 
verstandig om nog even na te praten, maar verwacht 
niet teveel van zo’n gesprek. Als iedereen daarna weer 
enigszins gekalmeerd is, zijn er in ieder geval geen 
ongelukken gebeurd. Daar ging het maar om.    
De-escalatie is de zondagse naam voor dit alles. Kalm 
blijven, observeren hoe de situatie zich ontwikkelt en 
nauwkeurig inschatten wanneer je wat moet doen. Als je 
er van de buitenkant naar kijkt, lijkt het misschien bijna 
niets. Maar je moet het wél kunnen en Spierenburg was 
er een meester in.

D
at kon over een jas gaan die geleend was, 
of misschien toch gestolen, maar die in 
ieder geval nu spoorloos was. Soms waren 
er in het weekend harde woorden gevallen 
in niet geheel koosjere vermaakscentra 

als de rollerdisco in de Energiehal. Er kon geroddeld 
zijn, vriendinnetjes waren soms onheus bejegend, of 
misschien had iemand alleen maar raar gekeken naar 
iemand die dat even niet kon hebben. Het ene woord 
had het andere uitgehaald en steeds meer mensen 
waren er zich mee gaan bemoeien. De geruchten 
over wat er nu verder zou gaan gebeuren waren in 
ieder geval onmiskenbaar, daar was geen ontkomen 
meer aan. En uiteindelijk stonden ze daar dan voor de 
school, als een soort van middeleeuwse belegeraars. 
Waakzaam om zich heen kijkend, links en rechts wat 
provocerend om de schrik er alvast een beetje in te 
brengen en dan maar afwachten of de uitgedaagde 
partij zich zou durven vertonen. Werkelijk fascinerend, 
ik kan niet anders zeggen. 

Maar als conrector kon je niet achter het raam blijven 
kijken hoe het verder af zou lopen, er moest iets 
ondernomen worden om te zorgen dat het niet uit de 
hand liep. Aan de ene kant was ik daar heel geschikt 
voor. Niet omdat ik een soort held zou zijn of zo, 
maar domweg omdat mijn voorstellingsvermogen te 
beperkt is om te geloven dat iemand echt fysiek geweld 
tegen mij zou gebruiken. Aan de andere kant was ik 
daar aanvankelijk helemaal niet geschikt voor. Ik was, 

Het lijkt misschien 
bijna niets

Eens in de zoveel tijd kom ik in het nieuws 
berichten tegen over massale vechtpartijen 
bij scholen. Die lijken me tegenwoordig 
aanzienlijk gevaarlijker dan vroeger 
en waarschijnlijk zijn ze dat ook. Toch 
vergelijk ik ze vaak maar met de keren 
dat er een groep boze jongeren voor onze 
school stond die met één of meer van onze 
eigen leerlingen een appeltje te schillen 
had. 

Arie van Ede

En uiteindelijk 
stonden ze daar 
dan voor de school, 
als een soort van 
middeleeuwse 
belegeraars
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B
ij het maken van het lustrumboek ter gelegen- 
heid van het 75-jarige bestaan van het RML, 
kwamen we in het archief een folder over ons 
(op dat moment) splinternieuwe schoolgebouw 
tegen. Op één van de foto’s in de folder was  

een heuse bolvormige houten plantenkas te midden van  
een tuin-in-aanleg te zien. Het leek op een miniatuur- 
versie van de vlindertuin in Blijdorp. Die kas verdween, 
maar de tuin én onze tuinman bleven tot het begin van  
deze eeuw. Toen werd de eens zo florerende tuin 
"teruggegeven" aan de natuur.

Toch bleef er regelmatig iemand mijmerend naar het 
tuinstruweel kijken, maar het decor van steeds hoger 
opschietende brandnetels, zevenblad en verdwaald puin 
hield de handen lang in de zakken.

De ontdekking van het fenomeen "stadsguerilla" bracht 
daar verandering in. Op zoek naar ‘leuke onderzoekjes 
met planten leek de tuinwoestenij een ideale omgeving 

De schooltuin

voor het doen van interessante experimentjes. Een 
onderzoekende leerling bekijkt die onbekende natuur 
héél anders dan de leerling die vertrouwt op de maak- 
bare wereld.

Zo werden er op allerlei plaatsen in de wildernis kleine 
tuintjes ‘aangelegd’. Jammer genoeg bleek de strijd van 
de leerlingen tegen slakken, onkruid, puin en schaduw 
weliswaar interessant en soms zelfs heldhaftig, maar 
ook wel gewoon stom en demotiverend. ‘Geen resultaat 
is ook resultaat’ klinkt heel academisch, maar je trekt er 
niet nog een keer je tuinlaarzen voor aan.

Maar ook al klinkt "Guerilla-tuin" natuurlijk veel leuker 
dan ‘schooltuintje’, soms moet de lat wat lager gelegd 
worden; iets opkweken onder normale omstandigheden 
is al gauw een behoorliijke uitdaging, zeker als je 
het experimenteren noemt. Uiteindelijk hielp ‘s lands 
grootste grootgrutter ons over de laatste hobbel heen. 
Een moestuintje hebben werd ineens weer hip.

Na zeven jaar van experimenteren hebben we lang- 
zaamaan de meest werkbare modus gevonden. Een  
rechttoe rechtaan tuintje voor de wat meer resultaat- 
gerichte onderzoeker, een verticale tuin, zwamgrot of 
aquaponicssysteem voor de avonturier. 

Leerlingen die in de KWT even willen helpen, zijn 
uiteraard altijd welkom. Er is altijd wel wat te doen  
of te beleven, zeker met een eigen kweekkas.

Montessori dichtte de school een ruime taak toe.  
De school biedt in haar beleving de kinderen hulp aan 
voor hun totale leven. Ontwikkeling is niet alleen een 
voorwaarde voor een succesvolle studie, maar een 
waarde in zichzelf in het vormingsproces. Aandacht 
voor hoofd, hart en handen geeft de leerling de 
ruimte zich breed te vormen. Een van de plekken van 
de school waar een beroep wordt gedaan op hoofd, 
hart en handen is in de schooltuin. Jeroen Coenemans 
schrijft er het volgende over:

Jeroen Coenemans

S
inds 2016 heeft hij zijn eigen bedrijf Neuro 
Habits dat probeert op basis van wetenschap- 
pelijke inzichten gedragsveranderingen tot 
stand te brengen. David heeft een passie voor 
onderwijs en werkt op dit moment als postdoc 

aan het ontwikkelen van een mobiele applicatie (Zelfi) 
die jongeren leert om zelfstandig te plannen, jongeren 
helpt zich te concentreren en jongeren stimuleert te 
reflecteren. Dit doet hij samen met dr. Sanne de Wit van 
het Habit Lab (www.habitlab.nl) en zijn bedrijf Neuro 
Habits (www.neurohabits.nl). Hieronder volgt een korte 
beschrijving van zijn onderzoek.

De vraag die centraal stond in mijn proefschrift was: 
waarom geloven mensen? Tienduizenden jaren geleden  
begonnen mensen op verschillende plekken, onafhankelijk  
van elkaar te geloven. Sommige onderzoekers denken 
daarom dat er evolutionaire processen aan ten grond- 
slag liggen en dat probeerden we te onderzoeken.

Tijdens ons onderzoek vertelden we proefpersonen dat 
een speciale helm bepaalde gebieden van hun brein zou 
stimuleren, waardoor ze een bovennatuurlijke ervaring 
zouden krijgen. In werkelijkheid hadden de deelnemers 

gewoon een zilverglanzende skatehelm op met wat 
toeters en bellen eraan. Elektriciteitsdraden, lichtjes etc. 
Om de situatie geloofwaardig te maken trokken we 
alles uit de kast. We droegen labjassen, legden mensen 
neer in een namaak fMRI-scanner, plakten een zweet- en 
hartmeter en lieten hen testjes doen. De acties die wij 
uitvoerden noemen wij "geloofwaardigheidsverhogende 
acties". Dit zijn gedragingen die ervoor moeten zorgen 
dat wat de éen gelooft, geloofwaardig op een ander 
overkomt. Dus als ik zeg dat een paddenstoel niet giftig 
is, dan is het waarschijnlijker dat jij mij gelooft als ik de 
paddenstoel ook uit de grond trek en in mijn mond stop.

De geloofwaardigheidsverhogende acties zorgden 
ervoor dat een gedeelte van de proefpersonen, zo’n 
10%, behoorlijk heftige ervaringen kreeg toen wij de  
helm ‘aan’ zetten. Ze hadden bijvoorbeeld het gevoel  
uit hun eigen lichaam te zweven - een out-of-body  
experience. Of ze begonnen heftig met hun hoofd te  
schokken. Met deze kennis is het opeens beter verklaar- 
baar waarom bij zoveel geloven (en trouwens ook vaak 
bij goochelaars, sekteleiders en bedrijfsculturen) rituelen 
centraal staan. Ze zorgen ervoor dat het onzichtbare 
"geloofwaardig" kan worden gemaakt. 

Montessorianen 
in het onderzoek
In elk blad van WIJ MONTESSORIANEN 
besteden we aandacht aan een oud-leerling 
die onderzoek gedaan heeft. In dit blad 
besteden we aandacht aan het onderzoek 
van David Maij. In 2018 promoveerde hij in 
de gedragswetenschappen. Eerder studeerde 
hij af in de klinische gezondheidspsychologie 
en in de cognitieve neurowetenschappen.

In werkelijkheid hadden de deelnemers 
gewoon een zilverglanzende skatehelm op 
met wat toeters en bellen eraan
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Norbert van Oosterhout 
van het technisch team

Ze zetten anderen in de schijnwerpers, maar nemen zelf 
een bescheiden plek in. Zonder het technisch team zouden 
er geen musicals zijn, zouden er geen bondsverkiezingen en 
schoolfeesten zijn en zouden toehoorders in de aula slechts 
kunnen gissen naar de woorden van de spreker. Tijd voor 
een gesprek met de oud-leerling die van alle leerlingen 
misschien wel de meeste jaren in het TT heeft doorgebracht: 
Norbert van Oosterhout.

Wanneer kwam jij in het TT?

I
k startte in 1978 op het RML. Ik zat toen in B4 
bij Hans Mangert en meteen al vanaf dat jaar 
liep ik mee met het TT. In dat jaar mocht ik vooral 
kleine klusjes doen. Ik kan me herinneren dat ik het 
fantastisch vond om met kabels te slepen. Het jaar 

erna stopten de meeste mannen van het TT. Ik was de 
enige van het team die overbleef en daarmee werd ik 
vanaf dat moment het hoofd TT. 

Waar hield het TT zich zoal mee bezig?
Bij alle activiteiten was het TT aanwezig en betrokken. 
Dit wisselde van een ouderavond, tot een schoolfeest. 
Vele TT ‘ers vonden de feesten natuurlijk het leukst, maar 
ik zag het ook als een uitdaging om ervoor te zorgen 
dat de ouderavonden perfect verliepen. Meerdere keren 
mocht ik ook mee met het brugklaskamp, als begeleider 
wel te verstaan Ook die weken waren onvergetelijk. Je 
leerde docenten op een andere manier kennen.
 
Wat waren voor jou hoogtepunten?
Er waren heel veel leuke, onvergetelijke avonden. Het 
RML stond bekend om zijn schoolfeesten die soirees 
heetten. Deze waren in die tijd vrijwel altijd op het 
RML. Wij waren niet alleen verantwoordelijk voor de 
techniek, maar wij draaien ook zelf. Na afloop van het 
feest aten wij dan om 3.00 uur ’s nachts broodjes worst 
in de kantine.De bondsverkiezingen waren voor alle 

montessorianen een jaarlijks hoogtepunt. Elke pauze 
draaien wij dan muziek; radio Amalia was luid en 
duidelijk te horen. De musicals waren ook onvergetelijk. 
In het bijzonder wil ik de musical Oliver noemen die 
werd opgevoerd in De Doelen. Er was een decor van 
drie etages hoog gebouwd. Het was zo groot dat het 
tijdens de repetities, die gewoon op school waren, 
diagonaal in de aula moest. Wij hebben dat per trekker 
naar De Doelen gebracht. In 36 uur tijd bouwden 
wij het decor op en vervolgens weer af. Tijdens mijn 
schooltijd hielp ik Robbie Doorenbos al regelmatig 
buiten schooltijd met benefietvoorstellingen. Ook tijdens 
mijn studie heb ik met hem nog diverse voorstellingen 
gedraaid. 

Kreeg je veel verantwoordelijkheden?
Ik had een heel goede band met docenten en de 
schoolleiding. Ik was een erg brave leerling en mij 
durfden ze blijkbaar verantwoordelijkheid te geven. 
Ik had de sleutel van de school en als het alarm 
afging, dan werd regelmatig niet de conciërge of een 
schoolleider gebeld, maar belden ze mij. De laatste 
twee jaren dat ik op het RML zat, mocht ik zelf bepalen 
wanneer ik vanwege TT-werkzaamheden lessen miste, 
mits mijn cijfers in orde bleven, dat natuurlijk wel. Dat 
docenten mij echt vertrouwden blijkt misschien nog wel 
het meest uit het feit dat ik het aanspreekpunt was tijdens 
de koldernacht, de nacht waarin leerlingen op school 

IN GESPREK MET

sliepen. Natuurlijk ging er wel eens wat fout, zo stond 
het aardrijkskundelokaal een keer onder water, maar we 
kwamen er altijd uit.

Hoe kijk jij terug op je RML-tijd?
Ik vond het een onvergetelijke tijd. Goede herinneringen 
heb ik aan veel docenten, zoals bijvoorbeeld Hans 
Mangert, Marianne Splithof, Bert van der Hoorn, Sjaak 
Zuidwijk. Ook wil ik zeker Robbie Doorenbos, Leo 
Aussems en Jan-Jaap van Elst noemen, omdat ik met 
hen natuurlijk heel veel werkte voor alle voorstellingen. 
Eigenlijk kon ik met vrijwel alle docenten goed 
opschieten. Twee andere bijzondere namen zijn Gert 
Jan Spierenburg (concierge) en meneer van Tongerlo 
(amanuensis). Als we met het TT ergens niet uitkwamen 
dan boden zij altijd de helpende hand.

Wat doe jij nu?
Ik ben client director/operations manager bij Quint 
Wellington Redwood. Verder doe ik in mijn vrije tijd 
nog steeds activiteiten die in de lijn liggen van mijn TT-
activiteiten. Ik vind het erg leuk om (sport) evenementen 
te presenteren. Dat doe ik bijvoorbeeld voor de Stichting 
Rotterdamse Sporticonen. Met mijn eigen bedrijfje NvO 

Entertainment organiseer ik ook regelmatig muziek 
en pubquizzen en karaokeavonden. Bij café Leuk, in 
Rotterdam Blijdorp, waar ik regelmatig die avonden 
organiseer, kom ik dan wel eens zingende RML docenten 
tegen ... Verder ben ik heel actief in allerlei rollen in de 
honkbalwereld. Zo ben ik o.a bestuurder van het World 
Port Tournament waar ik met name verantwoordelijk voor 
het entertainment op het toernooi. De artiesten, de DJ’s, 
de announcer en de licht/geluidstechniek. Het blijft altijd 
heel mooi om vanaf het veld in een vol stadion de mensen 
welkom te mogen heten! 

Ook hebben Monique, mijn vriendin, en ik samen 
een mascotte ontwikkeld, BB Bear, die nu de officiele 
mascotte van het Nederlands Honk- en Softball team is, 
en ook de toernooimascotte van het WPT.
En wat ook erg leuk is, dat ik nog steeds contact heb 
met John Tak. Op de basisschool waar hij werkte heb ik 
zijn waanzinnige eindmusicals regelmatig van techniek 
mogen voorzien.

Omdat we nog lang niet uitgesproken zijn, spreken we 
af dat we elkaar binnenkort eens op het montessori- 
lyceum zien. Tot snel, Norbert!
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De docent heeft een nummer gekregen op  
de Socrative site. Leerlingen wordt gevraagd  
met hun telefoon in te loggen op de leerling- 
site van Socrative, waar hun gevraagd wordt 
het klasnummer in te voeren. Voorts geven 
zij hun naam op waarop onmiddellijk de 
quiz start. Leerlingen kunnen op hun telefoon 
makkelijk navigeren van de ene vraag naar 
de volgende. 

Als zij klaar zijn met de quiz krijgen ze 
een scherm met daarop het totaal resultaat. 
Aan de docentenkant geeft het programma 
een rapportage met de uitkomst van iedere 
leerling en ieder antwoord dat is gegeven.
Deze rapportage blijft bewaard en kan op 
ieder moment weer worden opgehaald, al is 
het van jaren geleden. 

Dit programma geeft de mogelijkheid om 
digitaal te toetsen, maar niet alle toetsen 
lenen zich hiervoor omdat grote lappen 
tekst bijvoorbeeld niet echt goed werken 
op een smartphone. Voor diagnostische 
toetsen is het programma bijzonder geschikt. 
Eenmaal gemaakte toetsen kunnen keer op 
keer worden ingezet en makkelijk worden 
gedeeld met andere docenten. 

Toen er nog geen internet op school was en 
leerlingen het internet van hun eigen bundel 
moesten gebruiken weigerden leerlingen nog 
wel eens mee te doen, maar dat is er nu niet 
meer bij. Mijn H5 klas heeft zich het gehele 
schooljaar prima laten uitdagen door mijn 
bijna wekelijkse pubquizjes. 
De winnaar kreeg een stroopwafeltje… 
altijd prijs!

H
et zijn korte, eenvoudig gefilmde video’s, 
maar jongeren vanuit het hele land zijn 
fan. En in steeds meer lokalen wordt het 
ouderwetse krijtbord vervangen door een 
smartboard.

Op het RML werken de leerlingen nog niet klassikaal met 
een laptop. Wel heeft de school een laptopkar, zodat 
het mogelijk is om leerlingen in de lokalen met een 
laptop te laten werken. Leerlingen kunnen natuurlijk ook 
altijd met hun smartphone aan de slag; het zogenaamde 
handheld learning. Het programma Socrative gebruik 
ik hiervoor het meest en dit is ook wel populair bij de 

leerlingen. Met het programma Socrative maak je in een 
handomdraai een quiz, maar ook een diagnostische 
toets, of zelfs een echte toets. 

Het werkt simpel: er is een docentensite van Socrative 
en een leerlingsite. De docent, die wel eerst een gratis 
lidmaatschap moet aanvragen, kan op een smartphone, 
tablet of computer een quiz of toets maken met een 
onbeperkt aantal vragen. Er zijn drie soorten vragen: 
multiple choice vragen, true/false vragen of vragen 
waarop een kort antwoord moet worden gegeven.  
Ook is het mogelijk een plaatje bij de vraag te plaatsen. 
Als de quiz of toets klaar is kan deze worden uitgezet. 

ICT en onderwijs
De invloed van ICT op het moderne onderwijs is niet meer weg te denken. 
Allerlei programma’s en apps helpen de docent om een gevarieerde en 
interessante les aan te bieden. Wiskundeleraar Marcel Eggen is inmiddels 
een bekende Nederlander. Naast zijn wiskundelessen op het Montessori 
Lyceum in Rotterdam geeft hij online bijles via YouTube.

Annemiek Wegman, e-coach RML

Marcel

Bob

Om elkaar wat beter te leren kennen, startten de 
deelnemers van de verschillende commissies met een 
etentje in de Rotterdamse binnenstad. Zaterdag 1 juni 

en zondag 2 juni waren de leerlingen bezig met het opstellen 
van resoluties voor de verschillende Europese vraagstukken.  
’s Avonds verplaatste vrijwel het gehele parlement zich naar de 
Oude Haven.

Omdat het Montessori Lyceum gastschool van het Model 
European Parliament is, vonden de commissievergaderingen 
plaats op het Montessori Lyceum. Maandag was er op het RML 
een forum waarbij deelnemers konden reageren op verschillende 
stellingen. Dinsdag vergaderden de deelnemers met elkaar in de 
Burgerzaal op het Stadhuis over de resoluties die ze het weekend 
ervoor hadden geschreven. Wethouder Bokhove opende dit jaar 
de vergadering op het stadhuis.

Waar het echte Europees Parlement vaak worstelt met grote  
problemen en waar veel vertegenwoordigers van de verschillen- 
de Europese landen er vaak niet in slagen om bruggen te slaan  
om zo de problemen het hoofd te bieden, slaagden de 
Rotterdamse scholieren er juist uitstekend in om met oplossingen 
te komen. 
V4 –leerlingen Matz Grashoff en Bastiaan Koolen die zich met 
de andere leden van de commissie Onderwijs bogen over de 
vraag hoe internationalisering daadwerkelijk zou kunnen leiden 
tot meer samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, 
gaven na afloop van het MEP aan terug te kijken op vijf zeer 
leerzame, maar bovenal gezellige dagen! 

Model European 
Parliament
In de maand juni vond de negentiende editie van 
de Rotterdamse ronde van het Model European  
Parliament plaats. Leerlingen van acht Rotterdamse  
scholen verplaatsten zich vijf dagen in de rol van 
europarlementariërs.
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24-Jarige hoteleigenaar 

Jan Willem Janssen

I
k sla linksaf richting Blaak en wanneer ik vervolgens 
rechtsaf sla zie ik al snel het H2OTEL in de Wijnhaven  
liggen. Jan Willem begroet mij enthousiast en neemt 
mij mee naar het restaurant. 

Hoe heb je het in zo’n korte tijd zover geschopt?
Ik heb altijd heel hard gewerkt om mijn dromen waar te 
maken. Ik begon als dertienjarige bij een cateringbedrijf 
en als vijftienjarige in restaurant Stroom als afwasser. 
Toen ik in de tweede klas van het Montessori Lyceum zat, 
had ik samen met Thijs Willemse mijn eigen bedrijfje  
Willem kookt. Ik heb een grote passie voor koken. Sinds  
mijn negentiende werk ik bij het H2OTEL.Ik studeerde des- 
tijds nog, maar ben gestopt met mijn studie accountancy, 
omdat ik meer energie kreeg van ondernemen. Ik ben 
begonnen als kok en ook nu nog sta ik twee dagen per  
week in de keuken. Natuurlijk droomde ik ervan om ooit 
eigenaar te worden. Tweeënhalf jaar geleden kreeg ik  
de kans. Het was niet makkelijk om mijn doel te bereiken.  
Ik had geen geld van mijn ouders. Ik had een goede 
band met de vorige eigenaar, die inmiddels helaas is  
overleden. We kwamen tot een goede financiële regeling. 
De afgelopen jaren waren zwaar en ik heb ontzettend 

hard gewerkt om mijn doel te bereiken.  
Veel van mijn vrienden konden terwijl ze studeerden  
’s ochtends uitslapen. Ik maakte en maak nog steeds 
enorm lange dagen. Gelukkig hebben mijn ouders en 
zus mij altijd gesteund en dat doen zij nog steeds. Zowel 
mijn zus als mijn ouders helpen mee in het bedrijf. Ik 
vind het nog altijd jammer dat de vorige eigenaar niet 
kan zien wat er van zijn hotel geworden is.

Is het niet lastig om te onderhandelen met partners die 
vaak minstens twee keer zo oud zijn?
Aanvankelijk werd ik totaal niet serieus genomen. Als  
ik aanschoof bij een gesprek, dan werd mij bijvoorbeeld  
gevraagd of de echte baas verhinderd was. Directeuren  
van leveranciers liepen zelfs weg van de onderhandelings- 
tafel, omdat ze dachten dat ik een assistent of stagiair 
was. Inmiddels kent men mij en ziet men mij wel degelijk 
als een serieuze gesprekspartner.

Heb je plannen om uit te breiden?
Op dit moment wordt het hotel verbouwd. De boven- 
kamers waren wat verouderd, de gevel moest nodig 
worden geschilderd en ook de receptie was toe aan 
een opknapbeurt. Inmiddels verhuur ik ook H2O- 
loungebootjes waarmee gasten door de binnenhavens 
van Rotterdam kunnen varen. Het ziet ernaar uit dat 
ik in juli een visbar Janssen en De Beer op een van 
de drijvende terrassen open. Ik word een Rotterdamse 
horecamagnaat en het lijkt mij fantastisch om het 
H2OTEL-concept van de drijvende hotels ook in andere 
steden te realiseren. 

Kortom, de ondernemingsdrift van Jan Willem kent geen 
grenzen. Jan Willem geeft mij nog een rondleiding. 
Het is lastig om de kamers te bekijken, want alles is 
verhuurd. We nemen afscheid en ik geef aan dat ik in de 
komende tijd graag een keer met mijn mentorklas een 
paar rondvaartbootjes bij hem kom huren! 

Ik heb een interview met oud-leerling Jan Willem Janssen van H2OTEL. Terwijl ik over de 
Coolsingel fiets, denk ik even terug aan het beeld dat ik van Jan Willem had, toen hij na het 
behalen van zijn eindexamen de school verliet: een zeer ondernemende leerling die mij destijds 
verraste toen hij mij vertelde dat hij als zeventienjarige een kookboek wilde schrijven. 

INTERVIEW MET

Project 
Rotterdam

In de week na de meivakantie verzamelden 
ruim tweehonderd brugklassers zich in de  

aula voor de aftrap van een heuse project- 
week over onze mooie stad Rotterdam. 

Na een inleiding over het ontstaan van de 
stad met de bouw van een dam in de Rotte 

door Joris Bakker (docent geschiedenis) 
gingen de leerlingen in groepen uiteen om 

kennis te maken met elkaar. De groepjes 
waarin de leerlingen samenwerkten 
bestonden namelijk uit leerlingen uit 

verschillende brugklassen. 

V
ervolgens koos ieder groepje een gebouw, 
een persoon of een plek in Rotterdam als 
thema,dat terug zou keren in de diverse 
opdrachten tijdens de rest van de week.  
In deze opdrachten werd de stad Rotter- 

dam belicht vanuit de kunst (de leerlingen maakten een 
skyline van de stad, schreven een lied of een gedicht 
over de stad en maakten een stopmotionfilmpje), de 
architectuur (de leerlingen ontdekten wiskundige  
vormen in Rotterdamse gebouwen en maakten een 
maquette op schaal), de taal (leerlingen leerden 
Rotterdamse uitdrukkingen herkennen) en de 
geschiedenis (de leerlingen verdiepten zich  
bijvoorbeeld in Erasmus). 

Ook werden er stadswandelingen gemaakt in het 
centrum en in Blijdorp en werden Museum Rotterdam en 
Experience 40/45 bezocht. Voor het vak Engels was de 
opdracht om over het thema van het groepje een kort 
informatiefilmpje te maken in het Engels voor toeristen. 
De week werd afgesloten met presentaties aan andere 
groepjes, waarin de ervaringen en resultaten van de 
opdrachten met elkaar werden gedeeld.

Terugkijkend op dit project kunnen we spreken van een  
groot succes. Een week met een hele jaarlaag samen 
binnen en buiten de school met vakoverstijgende 
opdrachten aan de slag gaan en daarbij hoofd, hart  
en handen gebruiken kan echt en smaakt naar meer!

Maaike van den Berg
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O
p de vraag of hij het RML zal missen, 
volgt een volmondig “nou en of”. Vooral 
de leerlingen. In de ogen van de a.s. 
pensionaris zijn ze bovengemiddeld 
mondig en sociaal. Als bewijs diept 

hij twee anekdotes op. Jarenlang deelgenomen aan 
de debatwedstrijd Op Weg naar Het Lagerhuis met 
een team van tien leerlingen. In 2002 lootten zij in de 
eerste ronde als tegenstander het Erasmiaans. Ernestine 
van Herwerden nam het in het één op één-debat op 
tegen een bebrilde gymnasiast over de vraag of het 
koningshuis moest worden afgeschaft. Ernestine was 
voor. De Erasmiaan kwam 
met het volgende argument: 
“Ik heb in Elsevier gelezen dat 
80% van de Nederlanders 
voor de monarchie is.” Met 
een misprijzend gezicht kwam 
Ernestine door met: “Oh ja, 
Elsevier. Ach man, 80 % van 
de Nederlanders kan het 
woord monarchie niet eens 
spellen.” De zaal plat en 
Ernestine glorieus winnaar van 
dit onderdeel. Helaas gingen 
we eruit met het teamdebat.

Een ander hoogtepunt was met 
Jiska Kroef. Ik had geprobeerd 
het begrip sociale ongelijkheid 
te demonstreren aan de hand 
van het verschil tussen Hillegersberg en het Oude 
Noorden. Daarbij met enige overdrijving Hillegersberg 
als kakwijk opgevoerd. Op een gegeven moment komt 
Jiska te laat binnen. Op de vraag “waar kom jij zo laat 
vandaan?”, zei ze vrolijk, “Uit Hillegersberg meneer”. 
“Ja, en?” “Nou meneer, ik kreeg een lekke band op de 
oprijlaan en dan weet u het wel. Dan is het stuk lopen 
terug naar huis!”

Maar niet alleen de leerlingen gaat Tasma missen, 
ook de lessen. In zijn woorden probeert hij ze iets 
mee te geven. De Mensentuin over menselijk gedrag, 
Stanley Milgram over gehoorzaamheid, de Brent Spar 
over politieke besluitvorming, verkiezingsposters van 
zelf opgerichte partijen, covers van magazines voor 

jongeren, het inburgeringsexamen, enz, enz. Jaarlijks 
hoogtepunt was toch de praktische opdracht Utopia. 
Op bijgaande foto zie je hem staan met een absolute 
winnaar: de pocket Utopia, een laatste kans en een 
nieuw begin in pocketvorm van de dames Laarhoven, 
Loes Janse en Chi-Fong Ding. Op de vraag dat dat vast 
een tien heeft opgeleverd, komt een typisch Tasmaans 
antwoord: “Nou nee, want als ik een tien geef, 
pretendeer ik te weten hoe de ideale samenleving eruit 
ziet en dat weet ik niet.” Ook vermeldenswaard is de 
eerste maquette van René van der Bel en Anton den 
Hoed in 2003. Er volgden in de loop der jaren nog 

veel meer fraaie inzendingen: 
computerspellen, films, 
fotoboeken, ganzenborden, 
monopoly etc. Een rijke oogst 
waar je bijna een museum 
van kunt maken. In de ogen 
van onze a.s. oud-collega 
is dat typisch RML: geef de 
leerlingen een vrije, creatieve, 
uitdagende opdracht en ze 
gaan ervoor.

Op de vraag of hij het zwarte 
gat vreest, volgt een schamper 
lachje: “Welnee, nu begint 
het volgende leven met tijd 
voor dingen die er tot nu toe 
toch een beetje bij inschoten. 
Hij krijgt het druk met zeilen 

(of in zijn woorden "laagvliegen op de catamaran"), 
fotograferen en herpetologie. In zijn geval het kweken 
met (wurg)slangen.

Wil je het RML nog wat meegeven? Ja: hou de goede  
sfeer op school in stand, de omgang tussen de  
verschillende geledingen. Voer Maatschappijweten- 
schappen op het vwo in, en... denk heel goed en 
lang na over sociale media. In de ogen van Tasma is 
dit een plaag aan het worden. Het zorgt voor onrust 
in de lessen maar zeker in het hoofd van leerlingen. 
De aandacht voor de sociale media gaat ten koste 
van de concentratie, de algemene ontwikkeling en de 
intellectuele nieuwsgierigheid. 
En nu gaat hij.

En weg is hij

Weer neemt het RML afscheid van een docent. Na ruim 25 jaar 
neemt Abel Tasma (ooit Taz/Tassie) de benen naar het omstreden 
pensioen. We danken een stukje inventaris af. Dat is jammer.  
Zoals ooit een leerlinge in het jaarboek schreef: je hebt niet echt  
op het Monte gezeten als je meneer Tasma niet hebt gehad.

Als ik een tien 
geef, pretendeer 
ik te weten hoe de 
ideale samenleving 
eruit ziet en dat 
weet ik niet

Abel Tasma
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Niet lang na de verkiezingen vertrok de gehele groep 
samen met de bondscoaches richting Amsterdam voor 
het traditionele bondsweekend. Tijdens dit weekend 
moeten drie belangrijk taken worden uitgevoerd.  
Als eerste is het bondsweekend bedoeld om de 
onderlinge band van de bondsleden te versterken. 
Daarnaast moeten de functies (voorzitter, secretaris, 
etc.) worden verdeeld. De laatste, niet onbelangrijke 
taak is het opzetten van een plan om de RML feesten, 
ondanks restricties omtrent alcohol, voor alle RML-ers 
weer interessant te maken, dus ook voor de leerlingen 
in de bovenbouw. Om de cohesie binnen de groep te 
versterken werd er door ieder bondslid en ook door de 
bondscoaches een persoonlijke presentatie gehouden. 
Voor de teambuilding bezochten we een escape room 
en waren er tal van foto- opdrachten gekoppeld aan een 
speurtocht door de stad. De bondscoaches namen de 
bondsleden apart voor een interview om te bepalen wie 
welke functie binnen de bond ging vervullen. In goed 
overleg konden we het bondsweekend afsluiten met een 
mooie verdeling van de functies. 

Een aantal weken na terugkomst wachtte er nog een 
verrassing, het aloude bondshok (een eigen ruimte voor 
de bondsleden, waar kan worden vergaderd en af en 
toe ook gewoon even gechild) is door de bondscoaches 

weer in ere hersteld. Met behulp van onze fijne 
conciërge kregen we de mogelijkheid om de ruimte 
onder het podium in de aula te gebruiken als bondshok. 
Wij, de bondscoaches denken dat we nu een groep van 
bondsleden hebben die er echt voor wil gaan, die de 
huidige problematiek goed snapt en daar ook echt iets 
mee gaat doen. 

Bij het organiseren van een feest zal de aandacht vooral 
uitgaan naar een goede act. De enige manier om 
leerlingen uit de bovenbouw te betrekken bij een feest 
is zorgen dat er een act komt die ze graag willen zien. 
Ook gaan we op zoek naar sponsors voor een feest. 
Mocht u dit lezen en denken: “ik zou best een RML feest 
voor een deel willen sponsoren”, twijfel dan niet en 
neem contact op met de bond via bond@rml.nl. 

Op dit moment wordt er druk nagedacht over een 
spetterend eindfeest. Wij, als bondscoaches, zijn in 
ieder geval uitermate enthousiast over het verloop 
van de verkiezingen en de nieuwe bond. De groep 
leerlingen is vastberaden om de bond, de feesten en 
evenementen die georganiseerd zullen worden een 
nieuwe impuls te geven! Wij, de bondscoaches zijn 
razend enthousiast en kijken uit naar de volgende 
bondsactiviteit.

Rotterdams Montessori Lyceum - nummer 1

N
atuurlijk is de afschaffing van het gebruik 
van alcohol op schoolfeesten een grote 
factor. Vanuit de begeleiding en de 
docenten wordt het verbod op het gebruik 
van alcohol als een positieve ontwikkeling 

gezien. Schoolfeesten staan veel minder in het teken van 
de zoektocht naar een roesje en veel meer in het teken 
van gezellig met elkaar dansen en kletsen. 

Het laatste schoolfeest werd georganiseerd in de aula 
en daar werd duidelijk dat de onderbouw enorm 
kan genieten. De leerlingen van deze generatie 
weten niet beter. Zij hebben nooit een schoolfeest 
meegemaakt waar wel alcohol werd geschonken. Maar 
met een enthousiaste onderbouw op schoolfeesten 
is het probleem nog niet opgelost. Hoe krijgen we 
de bovenbouwleerlingen en hun introducees naar 
schoolfeesten en evenementen? Met deze vraagstelling 
begonnen de bondscoaches halverwege het schooljaar 
2018-2019 aan een nieuwe verkiezingsronde voor de 
bond. 

De zichtbaarheid van de bond en de status van de 
bondsleden hadden als eerste een poetsbeurt nodig. 
Er waren in de afgelopen tijden geen jaarlijkse 
bondsverkiezingen geweest, dus om de nieuwe bond 

een goede start te geven leek het de bondscoaches als 
eerste een goed idee om weer ouderwetse verkiezingen 
te organiseren. Posters in de aula, evenementen tijdens 
pauzes en tijdens de KWT. Alles stelden we in het werk 
om het imago van de bond een flinke boost te kunnen 
geven. Er werden kandidaten gevraagd door de oude 
bond, maar er was ook een mogelijkheid om je aan 
te melden als kandidaat. Tot onze vreugde bleken er 
genoeg kandidaten te zijn: er waren elf kandidaten voor 
acht plaatsen in de bond. 
De verkiezingsstrijd kon beginnen. De kandidaten 
kwamen verkleed naar school, deelden (duurzame!) 
hebbedingentjes uit om de leerlingen zover te krijgen 
om te gaan stemmen. De kandidaten studeerden dansjes 
in en debatteerden in de aula op het podium onder het 
oog van al hun schoolgenoten. De leerlingen kregen 
op deze manier een goed beeld van de kandidaten 
en tegelijkertijd werd een positie in de bond weer 
iets om te benijden, iets wat een leerling volgend jaar 
misschien zelf ook zou willen doen. De stemming voor 
de verkiezing werd digitaal uitgevoerd en zo waren 
de leden van de nieuwe bond snel bekend. De RML-
bond 2019-2020 bestaat uit de zusjes Berbel en Renée 
Zonneveld, Beer van der Ent, Moshe van Dijk, Claire 
Velthuizen, Jessie Andringa, Willemijn van Drielen en 
Diederik Volders. 

Nieuwe tijden,  
nieuw imago
Tijden veranderen; daar waar de schoolfeesten van het RML 
een decennium geleden nog de meest populaire schoolfeesten 
van Rotterdam waren is er in de afgelopen jaren steeds minder 
interesse voor de schoolfeesten van het RML. Vooral leerlingen 
uit de bovenbouw komen steeds minder vaak op een schoolfeest. 
Wat is daar de reden voor? 

Lucy Faulkner en Michiel Peereboom, bondscoaches

Bovenste rij van links naar 
rechts Diederik Volders, Renée 
Zonneveld, Moshe van Dijk, 
Berbel Zonneveld
Middelste rij van links naar 
rechts Claire Veldhuizen, Jessie 
Andringa, Beer van der Ent
Onderste rij Willemijn van 
Drielen
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