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Beste oud-leerlingen,

Toen ik gisteren met een vriendin na de maandenlange intelligente 
lockdown weer eens op een terras zat, bestelde éen van de gasten 
die aan het tafeltje naast ons zaten, een salade geitenkaas, maar 
dan zonder geitenkaas. De ober die duidelijk wat verbaasd was, 
probeerde helder te krijgen wat nu precies de bedoeling was. 
Ik kon me onmiddellijk in hem verplaatsen; ik had de afgelopen 
maanden een vergelijkbare opdracht. Ik gaf les aan leerlingen, 
maar dan zonder leerlingen in mijn nabijheid.

Maandenlang verliep het contact met de leerlingen via het scherm. 
Het was fantastisch dat het RML twee dagen nadat premier Rutte 
de sluiting van de scholen had aangekondigd, de lessen online kon 
geven. Veel collega’s maakten razendsnel een ontwikkeling door 
en verrijkten de afgelopen maanden hun lessen met schitterende 
powerpointpresentaties en digitale tools als Quizlet, LessonUp 
en Kahoot. En hoezeer ik ook hoop dat de positieve aspecten 
van de ontwikkeling die het onderwijs de afgelopen maanden 
doormaakte, de kwaliteit van het onderwijs zullen versterken, voor 
mij is meer dan eens duidelijk geworden, dat echt contact met 
kinderen wezenlijk is. Dat vinden ook de leerlingen zelf, want wat 
waren ze blij toen ze begin van deze maand weer naar school 
mochten.

In de vierde uitgave van Wij Montessorianen vind je weer 
interviews met oud-leerlingen en kun je onder meer lezen over 
het nieuwe vak KUNST dat leerlingen vanaf volgend schooljaar 
kunnen kiezen. Mocht je ook een bijdrage willen leveren aan het 
blad, vind je het leuk om het bestuur van Wij Montessorianen te 
versterken of wil je op een andere manier een bijdrage leveren aan 
het versterken van de band tussen de school en de oud-leerlingen, 
stuur dan een mail naar wijmontessorianen@rml.nl.
In 2021 bestaat het RML 85 jaar. Misschien wel meer dan ooit 
kijken we uit naar het lustrum waarbij we in ons gebouw aan de 
Schimmelpenninckstraat weer ECHT contact met elkaar kunnen  
hebben!
Hanneke van Kleef, hoofdredacteur

E 
en fijn lokaal met prettige bezonning en alle 
benodigde boeken, waar een zwart krijtjesbord 
duurzaam functioneert. Blikvanger aan de 
muur: een kartonnen schoolplaat van Een 
Romeinse Legerplaats in de Lage Landen door 

de helaas reeds lang verscheiden J.H. Isings jr. Dertig 
tafeltjes functioneel maar gezellig gerangschikt. Een 
stopcontact en veel snoeren met mogelijkheden.
Maar als je op dinsdag wakker wordt, mag je niet op 
je fiets met de tuigleren schooltas onder de snelbinders 
naar deze vertrouwde omgeving. Je gaat voor je 

laptop zitten en maakt onbeholpen contact met de 
buitenwereld. Mevrouw u valt een beetje weg. Mevrouw 
u moet uw microfoon aanzetten, daar is een knopje 
voor. Mevrouw we zien u niet. Mevrouw hebt u soms die 
pleister nog voor uw camera zitten, haal die er even af 
dan.
Nee, het schrijven van een column vol chagrijn en 
frustratie is geen uitdaging hier.

Maar per aspera ad astra, what doesn't kill you makes 
you stronger, en zo meer: uiteindelijk vind je ook 

Op 15 maart, op de kop af 2064 jaar na de moord op Julius Caesar, stak een virus-
met-een-kransje (La.: corona) de scholen een figuurlijke dolk in de rug en gingen we van 
maandag op dinsdag onze lessen online geven. Verplaats u als u kunt even in de vredige 
leefwereld van een docent Oude Talen met 40 dienstjaren. 

Online!
Door Anneke Korevcaar
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daarin weer je weg. En geloof het of niet, ga je er ook 
geleidelijk positieve kanten aan zien. 
Zo kun je bijvoorbeeld niet meer zien of ze zich degelijk 
hebben voorbereid op je les, of ze wel opletten, of ze 
begrijpen wat je zegt – je ziet op je scherm hoogstens 
negen hoofdjes en die kijken allemaal per definitie naar 
iets wat jij niet kunt zien, een moeder die langsloopt 
met de was, de kat die aandacht vraagt, het ontbijt, 
het mobieltje, de nagelvijl, wie weet zelfs wel de juiste 
bladzijde van het juiste lesboek – kan allemaal. En 
wat ik niet kan zien, is er niet: dat vind ik een gezond 
uitgangspunt voor een leraar. In een klas zie je eigenlijk 
teveel. Nu zie ik niets, dat geeft rust. 

Bijkomend voordeel: ze zien elkaar ook niet. Er is 
geen beginnende rimpeling van slappe lach die in een 
mum van tijd als een tsunami over je klas spoelt. Geen 
stoere raddraaier die met zijn destructieve enthousiasme 
iedereen aansteekt totdat jij het nakijken hebt met je 
zorgvuldig gecultiveerde ‘verdeel en heers’. Er wordt 
geen sterk geurend snoepgoed doorgegeven, ze zeggen 
geen lelijke dingen tegen elkaar, niemand prikt iemand 
anders aan met een geodriehoek. Ik houd hartstochtelijk 
van mijn vak, maar dit soort gedoe leidt echt af. 

Toetsen, nog zoiets. Eerst heb ik even zitten tobben 
over digitaal toetsen. Want hoe moet dat. Zelfs de 
universiteiten hebben blijkbaar geen waterdicht online 
toetssysteem. En wat heb je aan allemaal tienen die 
niets zeggen over wat ze weten. Behulpzame collega’s 
verontrustten me met slimme ideeën: je moet dit 
downloaden, die website bezoeken, klik op al deze 
linkjes, je moet het even onder de knie krijgen maar 
let wel hierop, vergeet dat niet, pas dit onderdeel zelf 
aan, houd de privacy in de gaten, en als het niet lukt, 
opnieuw beginnen. Maar dán, als een revelatie, schiet 
je te binnen dat je Oudgrieks geeft, met lettertjes en 
accenten die in al die hippe digitoetssystemen helemaal 
niet bestaan, dus dat gaat dan niet hè: adem maar weer 
uit. Lieve leerling, ooit zul jij een echte toets doen op 
school. Houd alles goed bij, maak je huiswerk, leer soms 
eens wat, geef jezelf een compliment of opbouwende 
kritiek – op de dag des oordeels rekenen wij af. 

Het nakijkwerk: poef, weg. Ik kan niets uitdelen op 
papier, zij niets inleveren. Ja, een opdrachtje of een 
diagnostische toets, maar dat is het werk niet. Telt toch 
niet of nauwelijks mee, dus zij beuren er niet te zwaar 
aan en ik ook niet. Take it or leave it. Als iemand iets 
inlevert via de mailbox, hebben we er zelfs fijne één-
op-één e-mailgesprekjes over, wat er goed ging, wat 
er beter kan, hoe gaat het met je. Daar heb je in een 
klas met dertig nooit tijd voor. Geen spiekers, geen 
herkansers, geen onleesbare hanenpoten. Wél tijd 
voor individuele contacten met leerlingen die de moeite 
nemen om tijd en denkwerk te steken in de opdracht of 
in het formuleren van doordachte vragen.

Tenslotte het allermooiste: ik ben nog nooit zo veel 
bedankt als nu. Als de kapper mijn haar knipt of de 
glazenwasser de ramen zeemt, bedank ik de vakman 
voor zijn werk. Maar als ik een goed voorbereide en 
knap getimede les heb afgerond, staat het jonge volk 
op, pakt de rugtas in, wandelt naar buiten in drukke 
conversatie met elkaar of met een boterham in de 
mond, en ik blijf achter, ongegroet, onbedankt. Dat 
ze toch even gewoon ‘dag’ zouden zeggen, of ‘mooi 
lesje, mevrouw’! Les afgelopen: leraar opgelost in lucht, 
verdwenen in het muizenholletje achter de prullenbak, 
waar hij woont. Nee, maar nu! Aan het einde van de 
online les neem ik afscheid, dank de kinders voor hun 
aandacht en wens hun een fijne dag – net zoals altijd. Ik 
zwaai even in de camera. En dan gebeurt het wonder. 
Ze zéggen iets! Het varieert van doei via fijne dag 
tot zelfs, ik heb het echt gehoord, dank u wel voor de 
les mevrouw. En niet eenmaal, maar na iedere les hè! 
Vlak voor het uitloggen zeggen ze iets aardigs! Alsof 
de camera ons op mysterieuze wijze niet kilometers 
uit elkaar op onze eigen eilandjes plaatst, maar juist 
dichterbij elkaar, als spinnen in hetzelfde wereldwijde 
web. Zó gezellig, zo vriendelijk gaat dat. Ik voel me 
gezien en gewaardeerd, heel bijzonder.

Hoe heb ik het gered, de afgelopen 40 jaar. Het wordt 
weer afzien straks, als alles terug bij het oude is. Ik 
zal daar mogelijk te zijner tijd een gefrustreerde en 
chagrijnige column over willen schrijven.

Het wordt weer afzien straks, als 
alles terug bij het oude is ... 

M
ijn mentor blijft even stil. Op het 
beeldscherm van mijn laptop zie ik 
hem in 480 pixels in zijn stoel naar 
achter leunen, waarna hij met een 
bedachtzame en plechtige stem verder 

gaat. “Het is werkelijk zeer bijzonder. Volgens mij 
was de laatste keer dat dat gebeurde, toen Nederland 
in 1940 door de Duitsers werd bezet… Dus hoe 
voelt dat nu voor jullie?” Zijn voorhoofd komt groot in 
beeld wanneer hij zich voorover buigt om de chat van 
Outlook Teams te lezen. Eén van de cirkels rondom de 
profielfoto’s in beeld licht op als een klasgenote over 
het geruis van de slechte microfoon van haar computer 
antwoordt: “Ja, ik kan niet zeggen dat ik het erg vind. 
Minder stress. Ik heb tijdens deze quarantaine ook al een 
beter slaapritme gekregen en nu dus…-” 

Haar volgende woorden verdwijnen op de achtergrond 
als ik mijn telefoon naast me hoor trillen en zie 
oplichten met notificaties van het groepsgesprek met 
mijn vriendinnen. Al sinds vroeg in de ochtend zijn ze 
onrustig door de aanstaande persconferentie, waarin 
dan eindelijk het verlossende woord zal worden gegeven 
op de vraag of het CE wel of niet door zal gaan. Het 
is grappig om het gesprek te lezen dat zich voor mijn 

ogen ontvouwt. Sommige vriendinnen hebben de vlag 
al bijna buiten hangen en andere zeggen dat ze niet te 
veel hoop moeten hebben, omdat de kans bestaat dat 
de nieuwsbronnen het fout hebben. “Hoop op het beste, 
maar plan voor het slechtste,” luiden de wijze woorden 
van de oudste van mijn vriendinnen, als een paar zich 
afvragen of het nog nut heeft om een examentekst voor 
Nederlands te oefenen.
 
Een paar uur later trilt mijn telefoon weer als een gek 
wanneer het gejuich en de felicitaties de groeps-chat 
vullen, verschijnt het nieuws met vette koppen op de 
sites van verschillende kranten, loopt mijn moeder mijn 
kamer in met de uitspraak dat ik een coronadiploma zal 
ontvangen. 

Na tachtig jaar gaat het centraal eindexamen officieel 
niet door. En dan volgen twee weken waarin de wereld 
voor sommige mensen, de meeste mensen, stil staat en 
de tijd zo ongelofelijk traag gaat. Mijn weken vliegen 
daarentegen voorbij. De dagen, die eerst zo lang voelen 
door al mijn leerwerk, gaan sneller, sneller, sneller, 
totdat ze in elkaar over lijken te vloeien en ineens de 
laatste toetsweek van de middelbare school voor mijn 
neus staat. In plaats van naar de gymzaal loop ik voor 

En met stille trom 
vertrekken we

Waarschijnlijk hebben jullie het nieuws allemaal al wel 
gezien, maar het zou dus kunnen zijn dat jullie ineens geen 
centraal eindexamen hebben. Dat zou betekenen dat jullie 
straks alleen nog de derde toetsweek hoeven te doen. 

Door Eline Zeelenberg
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Beste oud-Montessorianen, 

Mijn naam is Wim Kroef, ik mag mij met recht een 
“oermontessoriaan” noemen.
Vanaf 1946, de lagere school, t/m 1959, het lyceum, 
heb ik het montessorionderwijs mogen genieten, dat 
laatste met name. Ik behaalde in 1959 het diploma 
HBS-B, heel subjectief zeg ik: de mooiste opleiding die 
er bestaan heeft.

Ik heb daarna nog twee dochters op school gehad, 
Suzan tot en met 1992 en Jiska tot en met 1997. 
Nu nog een kleinzoon Ralph die volgend jaar het 
VWO hoopt af te ronden. Zoals u ziet, een echte 
montessorifamilie. Daar zijn er gelukkig vele van.
 
Ongeveer 25 jaar geleden kwam ik eens op school en 
vroeg ik, in het kader van een komende reünie, of ik 
ergens mee kon helpen. Jan van Doorn haakte hierop 
in en ik kreeg een stapel van ca. 400 retour gekomen 
enveloppen met uitnodigingen; ik kon mijn speurwerk 
naar “zoekgeraakte” oud-leerlingen beginnen. Met 
zoekgeraakte bedoel ik dat van hen bijvoorbeeld geen 
emailadres bekend was en zij dus geen schoolinfo 

en uitnodigingen voor reünies konden ontvangen. 
Eerst probeerde ik hen meestal via de telefoon in de 
bibliotheek te bereiken en daarna via het internet.
In de loop van vele jaren heb ik via e-mail, Facebook 
en LinkedIn het bestand kunnen completeren met 
ontzettend veel “zoekgeraakte” oud-leerlingen. Ik werk 
hierbij nauw samen met (inmiddels oud-)decaan Bert 
van der Hoorn. Hij was in het verleden ook voorzitter 
van enkele reüniecommissies Ik wil ook Barbara Ingen 
Housz en Hanneke van Kleef noemen die inmiddels 
zijn toegetreden als beheerders van het oud-leerlingen 
bestand.

De contacten met oud-leerlingen via bovengenoemde 
media waren altijd heel gezellig en coöperatief. Ik hoop 
a.s. augustus de leeftijd van 80 jaar te mogen bereiken 
en als het mij gegund is zal ik, na de a.s. reünie in 
2021, er nog een reünie aan vast willen plakken.
Ik wens alle montessorianen alle goeds toe en hoop 
iedereen op de aanstaande reünie in 2021 te mogen 
ontmoeten.

Wim Kroef, 1959 HBS 
beheerder oud leerlingenbestand RML.

WIJ MONTESSORIANEN

mijn eerste examen naar de aula. Een paar leerlingen 
zitten al achter de witte tafels, die eens in lange rijen 
stonden en die nu in een ruime toets-opstelling zijn 
gezet, zodat er een gangpad van anderhalve meter is 
ontstaan. Bij binnenkomst begroeten mijn vriendinnen mij 
zo enthousiast dat het lijkt alsof we elkaar werkelijk al 
drie weken niet hebben gezien en niet gisteravond nog 
over de videochat. Veel tijd om voor de toets te kletsen 
is er niet en na de toets al helemaal niet, want volgens 
de regels moeten we meteen naar huis. Alleen als mijn 
vriendinnen en ik zeer traag onze fietsen van het slot 
afhalen is er een moment om het gemaakte examen na 
te bespreken. 

Als ik op de laatste dag van de toetsweek klaar ga zitten 
voor mijn allerlaatste examen, op toepasselijke wijze op 
exact dezelfde plaats in de aula waar mijn week was 
begonnen, hoor ik naast mij een klasgenoot de zaal 
aanspreken. “Jongens, vandaag zou kolderdag zijn.” 
Even valt er een vreemde stilte over de zaal. Want hoe 
blij de meesten van ons ook zijn dat we geen centraal 
eindexamen hoeven te doen, door het virus missen we 
ook de dingen die het einde van het eindexamenjaar 
zo bijzonder en leuk maken. Zoals de kolderdag en 
het koldergala. De spanning en de opwinding van het 

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER HET OUD-LEERLINGENBESTAND 

Wim Kroef
Elke organisatie weet dat vrijwilligers 
onbetaalbaar zijn. Maar vrijwilligers 
die zich ruim twintig jaar voor hetzelfde 
doel inzetten, fantastisch werk verrichten 
en dit in alle bescheidenheid doen, 
zijn ronduit uniek. Al meer dan twintig 
jaar zet Wim Kroef zich in om het oud-
leerlingenbestand zo goed mogelijk up-to-
date te houden. De hoogste tijd voor een 
nadere kennismaking met Wim. Hij stelt 
zich voor:

Het is werkelijk zeer bijzonder. 
Volgens mij was de laatste keer dat 
dat gebeurde, toen Nederland in 1940 
door de Duitsers werd bezet…

wachten op dat telefoontje van je mentor, zonder de 
zekerheid dat je geslaagd bent. Een diploma-uitreiking 
met je hele familie en al je vrienden bij elkaar, waarbij 
je allemaal lacht om de speeches van de docenten, die 
je na zoveel jaren zo goed bent gaan leren kennen.
 
Al die dingen zullen we missen.
Later zal ik op de NOS site lezen dat de minister 
van onderwijs tegen geslaagden zegt: ”Zelfs een 
pandemie heeft je niet gestopt.” Maar bij het lezen van 
die woorden voel ik me niet bijzonder trots. Het virus 
heeft, tot nu toe, niemand in mijn omgeving geraakt. 
Veilig binnen de muren van mijn huis is COVID-19 
slechts een krantenartikel, een nieuwsbericht, een 
grafiek met cijfers. Slagen voelt voor mij niet als een 
euforische overwinning. Het voelt eerder alsof ik aan 
een marathon meedoe, waarbij vlak voordat ik begin 
met sprinten naar de eindstreep, die finishlijn ineens 
een stap bij mij vandaan is. En te midden van het 
gejoel van de omstanders sta ik een beetje verloren om 
me heen te kijken, want zo makkelijk kan ik toch niet 
eindigen? 
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studie te doen, was het echt wel eens lastig om een en 
ander te combineren, maar het is altijd gelukt.

Jullie waren zeer succesvol…
Natuurlijk ben ik trots op alles wat we bereikt hebben, 
maar ik kan de prestaties ook relativeren. Het is 
natuurlijk fantastisch dat je, nadat je jarenlang samen 
met je teamgenoten hard hebt getraind, uiteindelijk op 
het erepodium staat, maar alle succes is betrekkelijk.  
Het belangrijkste in het leven is het geluk met de mensen 
die je dierbaar zijn.

Inmiddels ben je zo’n tien jaar geleden gestopt met 
tophockey en sindsdien kennen we jou als professioneel 
pokerspeelster, ben je éen van de gezichten van Zinzi, 
won je Expeditie Robinson, eindigde je bij de beste 
vier in It Takes 2, deed je mee aan het programma 
Kroongetuige, presenteerde je tal van programma’s en 
ben je inmiddels al een aantal jaren als sportdeskundige 
te zien in RTL Boulevard. Je hebt een zeer veelzijdige 
carrière...
Veel topsporters blijven nadat ze gestopt zijn zich 
op een andere manier, professioneel met de sport 
bezighouden. Zij worden bijvoorbeeld trainer of coach. 
Maar ik wilde mijn wereld verbreden. Ik sta overal 
voor open en pak de kansen die op mijn pad komen 
met beide handen aan. Ik vind het allerbelangrijkste 
dat ik plezier heb in dat wat ik doe. Vrij snel nadat ik 
met tophockey stopte, kwam het pokeren op mijn pad: 
dit bood mij vrijheid en gaf me de mogelijkheid de 
hele wereld rond te reizen. Een tijdlang analyseerde ik 
hockeywedstrijden bij de NOS tijdens het WK en de 
Olympische Spelen. En in de jaren die volgden kwamen 
er telkens nieuwe kansen voorbij. En nog steeds.  

Bij RTL Boulevard probeer ik een breed publiek voor de 
sport interesseren.Ik merk dat ik de verscheidenheid aan 
werkzaamheden erg leuk vind. 

Omdat dit interview in het blad Wij Montessorianen 
verschijnt, zijn wij uiteraard ook heel benieuwd naar hoe 
jij terugkijkt op jouw schooltijd op het RML...
Ik heb een goede tijd gehad op het RML; ik kwam van 
de Rotterdamse Schoolvereniging, een strenge school 
waar leerlingen weinig ruimte kregen. Toen ik voor het 
eerst kwam kijken op het RML, voelde ik de vrijheid.  
Wat mij opviel was dat het gebouw licht was. Het 
gevoel van vrijheid is gebleven: tijdens de KWT’s 
mochten we basketballen, in de aula konden we tafel- 
tennissen, Met veel plezier kijk ik terug op het 
brugklaskamp en de culturele avonden.

Kreeg je van de school de ruimte om topsport te 
beoefenen?
De tijden waren anders. Ik hoefde weinig tijdens 
schooltijd te trainen, dus het was makkelijk om mijn 
schoolwerk met mijn hockeytrainingen te combineren. 
Tegenwoordig wordt er veel meer van jonge topsporters 
gevraagd. 

Heb je nog tips voor de leerlingen die nu op het RML 
zitten?
Volg je hart en doe wat je leuk vindt. Grijp de kansen 
die je krijgt met beide handen aan. Zorg er wel voor dat 
je mogelijkheden openhoudt; het is altijd goed om een 
plan B te hebben, want soms loopt het leven nu eenmaal 
anders dan je had gehoopt. Het is mooi om dromen te 
hebben, maar begin met doelen die haalbaar zijn. 

Fatima Moreira 
De Melo

Eén van de bekendste oud-leerlingen 
van het RML is ongetwijfeld Fatima 

Moreira de Melo. Jarenlang 
speelde zij in het Nederlands 

damenshockeyteam, won alles wat 
er te winnen was en tegenwoordig 

zien wij haar zeer regelmatig op de 
televisie in verschillende programma’s. 
Kortom, een multitalent. Tijd om haar 

eens even te spreken.

IN GESPREK MET

Het is natuurlijk 
fantastisch dat je 
uiteindelijk op het 
erepodium staat, 
maar alle succes  
is betrekkelijk

Je maakte ruim tien jaar deel uit van het Nederlands 
dameshockeyteam, speelde 257 interlands, won acht  
gouden medailles, vier zilveren medailles en een bronzen 
medaille. Hoe kijk je terug op je topsportcarrière? 
Ik heb al die jaren dat ik topsport beoefende vooral heel 
veel plezier aan het sporten beleefd. Het leek vanzelf 
te gaan. Vaak geven topsporters aan dat ze jaren 
moeten afzien in de hoop dan op een groot toernooi te 
schitteren, maar zo heeft het voor mij nooit gevoeld. Ik 
vond het altijd leuk en dat maakte dat het niet of in ieder 
geval minder zwaar was om hard te trainen. Omdat 
ik het ook belangrijk vond om naast het hockeyen een 



WIJ MONTESSORIANEN

13

Rotterdams Montessori Lyceum - nummer 4

12

De skireis

I
n de jaren negentig nam Carla Kotter het 
initiatief een reis te organiseren naar de 
Mölltaler gletsjer. Twee jaar later vertrok het RML 
o.l.v. Carla naar de Pitztaler gletsjer.Toen Carla 
met pensioen ging leek er een einde te komen 

aan deze reizen. Maar enthousiast gemaakt door de 
verhalen van Carla en Hans Joosten organiseerde 
Hanneke van Kleef vanaf 2003 de skireis naar 
Kaprun. In 2016 gaf ze het stokje over aan Bas van 
Splunder, Wessel Pil en Vincent Krolis. 

I
n de jaren 70 en 80 hebben wij als ouders onaf- 
hankelijk de montessori-ontwikkeling van vrijheid, 
zelfstandigheid en verantwoordelijk doorgemaakt.  
Dit heeft ons gevormd tot wie wij zijn, en misschien  
ook wel samengebracht. 

Een kleine 25 jaar later startten wij een nieuwe fase, 
toen ook onze kinderen naar deze school van vrije geest 
toe wilden. Vol trots werden onze vijf kinderen één voor 
één hartelijk ontvangen door de leraren, en soms door 
onze oud-leraren. De afgelopen twaalf jaar zijn we 
nauw verbonden geweest met het Montessori Lyceum. 
Montessorigetrouw is de school met de tijd meegegaan 

Wij Montessorianen

en zijn er veel aspecten veranderd. Zo wordt de school 
veel strakker geleid en is deze afgestemd op de huidige 
maatschappij. De kolderdag zoals wij die kenden, 
bestaat helaas niet meer. Waar wij nog de lerarenkamer 
hebben dichtgemetseld en de school onder water 
hebben gezet, is dat tegenwoordig heel anders.
De vrije geest en zelfstandigheid zijn echter nooit 
verdwenen. De werkweek in de brugklas is nog steeds 
een warm welkom en nog altijd is er aandacht voor 
toneel, en voor de gehele ontwikkeling van de kinderen. 
De bond en de soirees zijn nog steeds fenomenen 
binnen de school. Ook naar de werkweek in het vijfde 
leerjaar, naar de trip naar Ieper en naar de skireis wordt 
nog altijd reikhalzend uitgekeken; deze reizen zijn 
bepalend voor de school. 

Tot slot komt alles tezamen in het examenjaar en is 
iedereen klaar om uit te vliegen. Helaas in ons geval 
soms té vrijgevochten, ze vliegen het huis uit, zelfstandig 
de wijde wereld in. Namens ons allen, veel dank 
voor een fantastische tijd! En wellicht zien we elkaar 
weer wanneer de volgende generatie een school moet 
kiezen…

In de zomer van 2017 waren wij met ons 
zevenen bij het 80-jarige lustrum; een 
unieke gebeurtenis. Niet alleen omdat 
wij met de hele familie daar waren, 
maar bovenal omdat het een gezellige 
samenkomst was van klasgenoten van 
vroeger, leraren en vrienden van de 
kinderen van nu. In de 80 jaar dat de 
school bestaat zijn wij direct dan wel 
indirect 42 jaar met haar verbonden.  
Een bizar idee; dat is meer dan de helft  
van het RML-bestaan.

Wouter, Annemijn, Saar, Bouwe, Tijne, Lot, Focko

TRADITIES OP HET RML

Wanneer je oud-montessorianen vraagt 
wat voor hen hoogtepunten waren van 
hun schooltijd dan noemen ze vaak de 
buitenlandse reizen. Eén van de reizen die 
al decennialang op het programma staat 
is de skireis. 

Hier lees je waarom ‘opperchef’ Bas van Splunder de 
organisatie met zo veel plezier op zich neemt:
Toen bijna 15 jaar geleden de toenmalige rector 
mij bij mijn sollicitatiegesprek vroeg of ik wist wat 
montessoriaans lesgeven inhield, moest ik ietwat 
beschamend toegeven dat ik geen enkel idee had. 
Eenmaal aangenomen verzekerde mijn collega 
Florence Weytingh mij dat ik er vanzelf achter 
zou komen. Hier had zij groot gelijk in. Het werd 
mij al snel duidelijk dat je het niet kan leren om 
montessoriaans te denken, maar dat je het moet 
beleven, dat je het moet ervaren.    

Toen Hanneke van Kleef mij vroeg wat de skireis naar 
Kaprun voor mij betekent moest ik gelijk denken aan 
het begrip ‘montessoriaans.’ Juist deze reizen hebben 
mij doen inzien wat het inhoudt. Met vijftig of soms wel 
zeventig leerlingen een week in de sneeuw doorbrengen 
is al geweldig, maar als je dit met montessorianen mag 
doen is zo’n week simpelweg te gek. Juist daar zag ik 
hun zelfstandigheid en behulpzaamheid, maar bovenal 
hun enorme sociale kanten. Niet een week voor jezelf het 
leuk proberen te hebben, maar voor iedereen en dus ook 
voor de docenten. Dit alles ging nooit geforceerd, maar 
altijd oprecht. Voor mij zijn deze weken ongelofelijk 
betekenisvol. Ik kijk nu al weer uit naar de volgende reis.
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A
lleen al in de eerste maanden van 
1945 zijn naar schatting meer mensen 
omgekomen bij bombardementen dan in 
alle oorlogsjaren daarvoor. De Russische 
opmars in het Oosten ging gepaard met 

een ongekende golf van plundering en verkrachting. 
Groeiende stromen van vluchtelingen en evacués 
maakten de verschrikkingen van de oorlog overal in 
Duitsland voelbaar. Overal in het land werd de  
repressie willekeuriger en gewelddadiger. Door dat  
alles vertoonde de maatschappelijke orde steeds meer 
barsten en kregen veel mensen het gevoel dat ze nu 
geheel op zichzelf aangewezen waren. 

Toch bleef het dagelijks leven te midden van al die 
ontreddering doorgaan. Mensen bleven naar hun 
werk gaan zolang het nog mogelijk was, de post 
werd min of meer regelmatig bezorgd en eind april 
1945 werd Bayern München nog gewoon kampioen. 
Maar in datzelfde onwerkelijke niemandsland liet de 
bevolking zich meeslepen in een spiraal van terreur 
en vernietiging. ‘Er lag een atmosfeer van uitroeien en 
afknallen over het land’, schreef een Duitse historicus 
later. 

De rand van  
de afgrond 
Duitsland in het laatste oorlogsjaar 

Hoe dat mogelijk is geweest en hoe daar achteraf 
op werd teruggekeken is tot op de dag van vandaag 
een onderwerp van discussie. Nog altijd zien we de 
Tweede Wereldoorlog vooral in termen van goed en 
kwaad, van daders en slachtoffers. Maar in de nadagen 
van de oorlog werden veel misdaden tegen weerloze 
slachtoffers begaan door mensen die dat kort daarvoor 
zelf nooit hadden kunnen vermoeden. 

Wie zich dat realiseert, wordt eens te meer geconfron- 
teerd met de manier waarop mensen in extreme 
omstandigheden reageren. De grootste wreedheden 
worden in zulke situaties veroorzaakt door angst en 
woede die afgereageerd worden op anderen, juist 
wanneer die anderen zwak en kwetsbaar zijn. Zeker 
als iemand de leiding neemt die zegt dat hij simpele 
oplossingen weet om dingen op te lossen. Mensen zijn 
het daar dan misschien niet van harte mee eens, maar 
ze willen zich niet onttrekken aan een taak die aan de 
hele groep is opgedragen. 
En bovenal willen ze voorkomen dat de anderen zullen 
denken dat ze niet durven meedoen, dat ze zwak of laf 
zijn. Fanatici vormen altijd een minderheid, maar wel 
een minderheid die over leven en dood kan beschikken. 
We moeten dat onder ogen durven zien zonder dat 
te willen vergoelijken of te willen verdringen. Maar 
wie daar vanuit het morele perspectief van nu over wil 
oordelen, doet de geschiedenis tekort.

De rand van de afgrond (ISBN 9789082578348)  
is voor € 18,90 verkrijgbaar in de boekhandel en  
via internetsites als bol.com en boekenbestellen.nl

Hoe functioneert een samenleving in het vooruitzicht van de 
totale ondergang? Tussen juli 1944 en mei 1945 werd het 
voor steeds meer Duitsers duidelijk dat de oorlog niet meer 
gewonnen kon worden, maar dat het naziregime van geen 
opgeven wilde weten. De materiële schade en de verliezen 
aan mensenlevens waren in die periode groter dan ooit 
tevoren in de oorlog. 

T
egen de tijd dat ik afstudeerde lagen de 
banen voor het oprapen. Nog nooit sinds 
mensenheugenis was er zo’n groot tekort aan 
geschiedenisleraren geweest. De meesten van 
mijn studiegenoten grepen die buitenkans aan 

om ergens buiten de Randstad een school te zoeken 
in een parkachtig landschap, op fietsafstand van 
hun voor een prikje gekochte splitlevelwoning of hun 
opgeknapte boerderijtje. Eén van hen kocht er zelfs nog 
een paar schapen bij en liet zich in het telefoonboek 
opnemen als ‘docent geschiedenis en veehouder’. 
Waarom ik daarentegen besloot om in Rotterdam te 
gaan werken valt buiten het bestek van dit verhaal, 
maar dat bracht mij in ieder geval naar het RML voor 
een sollicitatiegesprek. Geheel in zijn eigen stijl, maar 
dat zou ik pas later ontdekken, was rector Van Dijk 
voornamelijk zelf aan het woord. Ik hoefde alleen zo af 
en toe wat korte antwoorden te geven en zelfs dat werd 
eigenlijk niet echt van mij verwacht, geloof ik.  
Ondanks dat mijn uiterlijk nogal afweek van wat 
indertijd in montessorikringen gebruikelijk was, 
verzekerde hij mij dat ik precies de talentvolle jonge 

docent was waar de school op zat te wachten.  
Veel inhoudelijker werd het gesprek niet en daarmee 
was mijn aanstelling officieel beklonken.

Het functioneren van docenten onttrok zich toen nog 
aan elke vorm van kwaliteitszorg, voor zover men daar 
al van gehoord had, en iedereen leek te vinden dat het 
ook zo hoorde. Docenten deden hun best en hoewel 
dat de één soms beter lukte dan de ander, kon je toch 
redelijkerwijs niet meer verwachten van mensen.  
Pas als leerlingen tijdens de les een tafeltje 
demonteerden en het lokaal uitsmokkelden (het is 
een collega van mij echt overkomen), merkte de 
rector voorzichtig op ‘dat je daar toch een beetje 
voorzichtig mee moest zijn’. Ook ik deed mijn best en 
mijn omgeving zag dat met een welwillend oog aan. 
Het enige waarover ouders zich bij mijn weten ooit 
beklaagd hebben, was dat mijn mening over de oorlog 
in Vietnam niet zo strookte met die van de toenmalige 
schoolbevolking. En dat terwijl ik me van kwaad bewust 
was. Ja, ik praatte er wel eens over in de les, maar om 
dat nu direct indoctrinatie te noemen! 

Toen ik in 1966 ging studeren, 
waren de beroepsvooruitzichten 
voor geschiedenisdocenten 
zonder meer beroerd. Er werd 
zelfs gewaarschuwd dat een 
geschiedenisstudie onvermijdelijk 
opleidde tot uitzichtloze werkloos- 
heid. Mijn ouders, die de crisis van 
de jaren 30 hadden meegemaakt, 
schrokken daar heel erg van. Zelf 
zag ik de ernst van dat alles niet 
zo in, en naar later bleek terecht!

EEN NIEUW BOEK VAN ARIE VAN EDE

Soms lopen  
dingen anders

Door Arie van Ede

Door Arie van Ede

Hans Mangert (links) en  
Arie van Ede (rechts), voor-
afgaand aan de wesdtrijd 

tussen docenten en examen-
kandidaten in 1974
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T
homas begon in 2005 met de toepassing 
van 3D-fotografie bij de afdeling Mond, 
kaak- en aangezichtschirurgie in het 
Radboudumc en sinds 2012 is hij er staflid 
en coördinator van het 3D-lab. In 2013 

werd hij eveneens coördinator van het 3D-Lab in het 
AMC Amsterdam. De nieuwe mogelijkheden van 
deze technologie, zoals patiëntspecifieke virtuele 
operatieplanningen en 3D-geprinte anatomische 
modellen, leiden ertoe dat zorg en behandelplan op 
de wensen en situatie van de patiënt kunnen worden 
toegespitst. Als hoogleraar zet Thomas  zich in voor 
verdere implementatie van 3D technologie in de 
gezondheidszorg. We zijn uiteraard erg benieuwd 
naar zijn werk en spreken even met hem.

Wanneer besloot je om je te verdiepen in 
3D-technologie? 
Op de middelbare school had ik een brede 
interesse: ik had zowel belangstelling voor de 
medische als voor de technische kant. Ik vond het 
toen nog lastig om echt aan te geven wat ik het 
leukste vond. Omdat ik nog niet goed wist wat ik 
wilde, heeft mijn tante die een keuzeadviesbureau 
heeft, een test afgenomen. Daaruit volgde mijn 
opleiding: Biomedical image science, de voorloper 
van de opleiding technische geneeskunde. Tijdens 
mijn studie twijfelde ik over de vraag wat ik met 
de opleiding wilde gaan doen. Ik studeerde af 
in Leuven; mijn begeleider werkte éen dag in de 
week in Nijmegen. Door hem ben ik in Nijmegen 
terechtgekomen. Ik was de eerste ‘wat meer 

Behalve leraar werd ik ook al 
snel mentor en daar moest je een 
soort van timmermansoog voor 
ontwikkelen. Niet het hele jaar 
roepen dat er nu eindelijk eens 
gewerkt moest worden, maar 
intuïtief aanvoelen wanneer de 
tijd rijp was om een maximaal 
effect te sorteren. Dat leek 
enigszins op wat Amerikaanse 
diplomaten in Koude Oorlogs- 
jaren brinkmanship noemden, 
het vermogen om precies het 
moment te bepalen waarop er 
met de inzet van atoomwapens gedreigd moest worden. 
Je moest daar als mentor soms ook wel een beetje geluk 
bij hebben. Dat gold trouwens ook voor leerlingen en 
hun ouders. Wie het slecht trof, kon een mentor hebben 
met een minder goed ontwikkeld timmermansoog of 
eentje wiens timing toevallig net even wat minder 
was. Dat was vervelend en dat leidde soms tot heftige 
verwijten over en weer, maar ik geloof nog steeds niet 
dat er alleen daardoor onherstelbare dingen gebeurden.
 
De hele schoolorganisatie was destijds trouwens 
uitermate warrig en dat gesloopte tafeltje is misschien 
wel nooit gemist. Ik rookte nog gewoon voor de klas en 
leerlingen deden dat in de pauze overal in het gebouw. 
Het beeld van de rector die in de gangen peuken raapt 
staat mij nog altijd helder voor de geest. Kinderen 
werden geacht om zelf een speciaal schrijfblok met 
proefwerkpapier te kopen, maar niemand deed dat. 
Iedereen maakte proefwerken op lukraak uit schriften 
gescheurde blaadjes. Toen ik voor de eerste keer 
mijn eindexamenwerk moest opsturen, werd ik op de 
administratie weggesnibt toen ik om een enveloppe 
kwam vragen. Daar moest ik zelf maar voor zorgen;  
als ze dáár ook nog aan moesten beginnen...  

Natuurlijk mopperde ik in die 
tijd wel eens dat het altijd zo’n 
ongeorganiseerde bende was, 
maar dat was altijd eerder een 
berustende constatering dan een 
op verbetering gerichte analyse. 
Het zit eens mee, het zit eens 
tegen. 

Toeval, daar wilde ik het 
eigenlijk met u over hebben.  
Het huidige onderwijs lijkt  
soms een product geworden  
te zijn, en van producten mag  
je verwachten dat ze in 

onberispelijke staat worden afgeleverd. Om aan die  
verwachting te kunnen voldoen is er in de loop der 
jaren een stroom van al dan niet verplichte protocollen 
ontwikkeld. Die ogen op papier meestal goed, maar 
ze willen vooral de angst voor het toeval bezweren. 
‘Weest u maar niet bang’, zeggen die papieren 
beschermengelen, ‘wij hebben het allemaal onder 
controle’. Is alles daardoor ook werkelijk beter 
geworden? In bepaalde opzichten wel, zeg ik dan  
maar zuinigjes. 

Natuurlijk vind ik dat elke school aanspreekbaar  
moet zijn op de kwaliteit van onderwijs en begeleiding. 
Als daar fouten in gemaakt worden, dan horen die 
serieus te worden genomen en moet ervoor gezorgd 
worden dat de aangerichte schade zo veel mogelijk 
wordt beperkt. Maar u hoeft niet eens zo diep in mijn 
hart te kijken om erachter te komen dat ik nog altijd 
geloof dat het element van intuïtie, van toeval en een 
beetje geluk, nog altijd voor een belangrijk deel het 
succes van het onderwijsproces bepaalt.  
En dus ook dat alle betrokkenen er verstandig aan 
zouden doen om dat binnen redelijke marges te 
accepteren. 

Het beeld van de 
rector die in de 
gangen peuken 
raapt staat mij  

nog altijd helder 
voor de geest...

Hoogleraar 
3d-technologie 
Thomas Maal

Hoewel echt wel wat oud-leerlingen na hun schooltijd kiezen voor een wetenschappelijke loopbaan, 
zullen zeer weinigen kunnen zeggen dat ze voor hun veertigste hoogleraar zijn. Met ingang van  
1 november 2018 is Thomas Maal hoogleraar 3D-Technologie in de gezondheidszorg aan de Radboud 
Universiteit/Radboudumc.
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technische’ man op een medische afdeling en kreeg veel 
kansen. Ik mocht veel reizen; ik kon mijn eigen team 
bouwen, kon me bezighouden met de implementatie 
van nieuwe technologie in de zorg en startte met een 
promotietraject. Inmiddels heb ik een team van twintig 
mensen en werken we in heel Nederland. Het mooie 
aan deze technologie is dat we patiënten die we eerder 
niet konden opereren, nu wel kunnen opereren.  
De operaties worden zowel nauwkeuriger als sneller;  
ze worden daarmee ook goedkoper.

Zijn er ethische grenzen aan al de nieuwe 
mogelijkheden?
Af en toe zijn er zeker ethische dilemma’s. We kunnen 
iemand met een tumor beter opereren dan voorheen. 
Maar moet je een patiënt die bijvoorbeeld 85 is een 
zeer complexe operatie die wel een dag kan duren 
aandoen. En wat levert dat op? Ook het kostenaspect 
leidt af en toe tot ethische vraagstukken.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
We zijn bezig met robotische chirurgie. We kijken dan 
naar hoe de robot de chirurg kan ondersteunen. We 
doen ook onderzoek naar augmented reality en bekijken 
of de chirurg een bril kan opzetten waardoor hij dan 
tijdens de operatie in het lichaam van de patiënt kan 
kijken en stap voor stap begeleid wordt. Ook houden 
we ons heel veel met kunstmatige intelligentie bezig.

Je hebt je eigen laboratorium opgericht. Hoe ziet zo’n 
laboratorium eruit? 
We hebben daar heel veel 3D-printers, computers en 
Augmented Reality brillen. Maar het belangrijkste zijn 

de mensen. Het team bestaat uit veel jonge mensen 
die allen een passie hebben voor de zorg en het 
verbeteren van de zorg met technologie. Ze hebben een 
zeer uiteenlopende expertise. Zo werken er technisch 
geneeskundigen, software engineers, maar ook mensen 
die de kunstacademie gedaan hebben. Ons lab is een 
voorbeeld in Europa.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Dat wisselt zeer. De ene dag sta ik bij operaties om mee 
te kijken; de andere dag vertel ik op grote congressen 
wat we met de technologie kunnen doen. Eerder was 
ik vooral met de inhoud zelf bezig; tegenwoordig 
ben ik ook met het aansturen van het team bezig, 
Ik overleg veel met het team en begeleid ook veel 
promotietrajecten.

Hoe is jouw werk in deze tijd waarin ieder zo veel 
mogelijk thuis werkt?
Ik mis het menselijk contact, maar ons team kan redelijk 
vooruit. Veel operaties gaan momenteel niet door, dus 
onze werkzaamheden verschuiven wat. Zo hebben 
we 3D printtechnieken ingezet om hulpmiddelen die 
momenteel hard nodig zijn te maken.

Hoe kijk je terug op je RML-tijd?
Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Ook aan de 
buitenschoolse activiteiten denk ik met veel plezier terug. 
Het was soms natuurlijk wel even wennen dat ‘ik het 
zoontje van meneer Maal’ was, Naderhand heb ik hier 
op nog een tijdje gewerkt: op de administratie en in de 
conciërgerie.

I
k kan me de allereerste Sri Lanka Support KWT nog 
goed herinneren. Ik kende naast mijn vriend Abel 
nog een paar mensen, maar bijna niemand kende 
ik echt goed. Dat we een hechte groep zouden 
gaan vormen, kon ik toen niet vermoeden. Al snel 

gingen we aan de slag met het inzamelen van geld en 
groeiden we naar elkaar toe.

Op de dag van vertrek waren we allemaal een beetje 
zenuwachtig, Toen we op Sri Lanka aankwamen 
werden we opgewacht door de oprichtster van SLS (Sri 

Lanka Support) Janny en onze gids en allesregelaar 
Senpathi. De eerste nacht verbleven we in een wat 
luxueus hotel waar Abel en ik als enige jongens een 
eigen tweepersoonskamer kregen. We zwommen in het 
zwembad en aten heerlijk voordat we dan eindelijk naar 
bed gingen. 

Op de eerste dag gingen we na een heerlijk ontbijt 
naar de vismarkt. Het was 10.00 lokale tijd en het was 
al behoorlijk warm. Een man liet ons flinke vissen zien 
waaronder een grote rog. Hij wenkte Abel die de rog 

Sri Lanka
   support

Bij de viering van het 75-jarig bestaan van het RML is de toenmalige 
lustrumcommissie en daarmee ook de school, een langdurige 
verbintenis aangegaan met Stichting Sri Lanka Support (SLS).

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. 

In 2012, 2015 en 2017  
bezocht het RML Sri Lanka.  
Er werd die jaren al meer dan 
€45.000 opgehaald. Ook in het 
najaar van 2019 vertrok een 
groep leerlingen samen met 
Lucy Faulkner, Pieter Ponsen en 
Dorien Schröder naar Sri Lanka. 
Twee deelnemers, Janek  
Kaltenbach en  Madelief Leurink 
schreven over de reis.

Janek Kaltenbach V4
SRI LANKA REIS 2019 VERTELT DOOR
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mocht bewerken met een hakmes. Abel hield het mes 
tegen de buik van de rog en lachte naar de camera, 
zonder dat hij wist wat de bedoeling was. Daarna 
mocht ik even hakken.

Na ons tripje naar de vismarkt gingen we naar een 
boeddhistische tempel die er bijna meer voor de 
toeristen dan voor de gelovigen was. Hierna gingen we 
langs bij een meneer die zijn brood verdiende met het 
halen van kokossap uit de hoge palmbomen. ‘s Avonds  
kwamen we in het nieuwe hotel aan waar we werden 
opgewacht door een grote hoeveelheid leerlingen, 
leraren en schoolhoofden van de scholen die we de 
komende dagen zouden gaan bezoeken. Het was een 
feestelijke bedoeling en we kregen voortdurend drankjes 
en hapjes. Iedere school had een groepje danseressen 
en eventueel een paar trommelaars en dansers die een 
act hadden voorbereid. Het waren spectaculaire dansen 
en het was erg indrukwekkend. Uiteindelijk mochten wij 
een act opvoeren. Omdat de dames in de meerderheid 
waren, besloten we een Hannah Montana dansact op te 
voeren; met de voorbereidingen ervan waren we al teen 
tijdje bezig. 

De volgende dag gingen we met de tuktuk vroeg op 
pad naar de schooltjes. Ik was erg zenuwachtig toen we 
aankwamen, maar die nervositeit verdween al snel toen 
we met de enthousiaste kinderen in contact kwamen.  
De energie van die kinderen was onwerkelijk.  
’s Middags bezochten we de Bodhi-Tree. We zagen 
bij de tempels enorme vleermuizen en we werden 
gezegend door middel van een stip op ons voorhoofd 
en een armbandje van touw, dat ik nog altijd draag.

De volgende dag stonden we weer om 5.45 uur lokale tijd 
op en ontbeten we. We hebben enorm vaak onze namen 
moeten schrijven op armen en in schriftjes, en er kwam 
zelfs een jongetje naar me toe dat mijn naam en allerlei 
versierseltjes op zijn arm in het groot had laten schrijven 
door zijn juf. In de pauzes kregen we veel en (voor ons) 
apart eten. De meisjes en ouders die het eten telkens 
voorbereidden, probeerden met al onze wensen rekening 
te houden. We kochten die dag in de stad cadeautjes voor 
de scholen, die we op de laatste dag zouden gaan geven.

De volgende dag was het vrijdag, en hadden we een 
iets korter dagje op school. Na heel veel te hebben 
gespeeld, gesport en veel les te hebben gegeven gingen 
we terug naar het hotel. Vanuit daar gingen we met de 
hele groep met de bus naar een safarigebied. De safari 
was erg bijzonder en we hebben meer dan 50 olifanten 
gespot! Na de rit in het wild gingen we nog hard rijden 
op de openbare weg. De hele tijd stonden we in de Jeep 
op de stoelen, zodat we prachtig, met de wind in onze 
haren, konden genieten van de prachtige omgeving. In 
het weekend deden we het rustig aan en gezamenlijk 
genoten we van cultuur. zwemmen en lekker eten. Ook 
zijn we langs gezinnen gegaan die gesteund worden 
door het SLS-fonds. 

Maandag gaven we veel les en de dag daarop was 
alweer onze laatste dag op de schooltjes. Na vele 
nieuwe vrienden gedag te hebben gezegd was ons 
avontuur voorbij en gingen we weer terug richting het 
vliegveld. Thuiskomen was pittig, ik kwam thuis en keek 
wat verdwaasd voor mij uit: en nu? De impact van de reis 
drong geleidelijk pas tot me door. Een buitengewone en 
fantastische reis!

Madelief Leurink V5
SRI LANKA REIS 2019 VERTELT DOOR

gelukkig. Ondertussen bereidden we ook de lessen voor. 
Ik had bedacht om de Engelse versie van ‘Wat ben ik’ 
te maken. De dag van vertrek kwam steeds dichterbij. Ik 
was de dag voor en van vertrek erg nerveus, maar op 
het moment dat ik aankwam op Schiphol en ik de groep 
zag staan was het goed en vanaf dat moment bleef 
het goed. We hadden zoveel energie en hebben zo 
gelachen. Ik had hoge verwachtingen van de reis, maar 
die hoge verwachtingen werden in ways I can’t even 
describe overtroffen.

Om les te mogen geven was fantastisch. De kleine 
kindjes onder de twaalf waren zooooo enthousiast. 
Ze waren aan het meeschreeuwen, spelen, dansen, 
zingen en vastberaden om een opdracht te doen, zoals 
puzzels in elkaar zetten. De oudere kinderen waren 
nog verlegen, maar er zaten een paar heel enthousiaste 
bij. Ik kwam erachter dat ze voornamelijk in hun schrift 
zinnen opschreven, maar niet veel Engels durfden te 
praten. Bij mijn les gingen we What am I?’ spelen en 
moesten ze echt uit hun comfortzone komen. Iedereen 
vond het superleuk om zo’n hoofdband op te mogen 
en ze hielpen elkaar allemaal om het ding goed op 
te doen. In het begin praatten ze heel zacht, maar 
uiteindelijk ging het steeds makkelijker en kwam ik 
erachter dat ze heel veel wisten te vertellen. Ze stelden 
vragen zoals: “Am I a vehicle?” Tussendoor gingen 
we dansen of buiten een spel doen en dan kwamen 
er aapjes boven ons en ging iedereen gillen en me 
weghalen van de aapjes, want dan zeiden ze: ‘They 
pee! They pee!’ Het mooie aan het lesgeven vond ik 
dat iedereen zo enthousiast meedeed. Heb je geen 
stoel? Dan merkten ze het meteen op en gaven ze hun 

eigen stoel. Iedereen deed mee, maar dan bedoel ik 
ook echt iedereen. Ik zag de directeur van de school 
en de docenten heel aandachtig meedoen. Iedereen 
was ook enorm geïnteresseerd in Nederland: hoe wij 
leven, hoe onze school eruit ziet, wat we eten. Ik had 
verteld dat wij in Nederland aardappelen eten en op de 
laatste dag kregen we een groot afscheidsmaal en de 
docent had speciaal aardappelen klaargemaakt. Bij het 
afscheid gaven we de spullen die de school nodig had, 
die we hadden gekocht in Sri Lanka. Ze hadden ons 
een paar dagen eerder een briefje meegegeven met wat 
ze allemaal nodig hadden en eenmaal na het shoppen 
zat de hele tuktuk volgepropt. Wij kregen ook allemaal 
spulletjes van de kinderen en docenten en iedereen 
wilde onze namen in hun boekjes hebben. Ik heb nog 
een afscheidsspeech gegeven en de tranen rolden over 
mijn wangen en iedereen vroeg me: ‘Please come back’ 
Nog nooit heb ik me zo goed gevoeld als in Sri Lanka. 
Dit is ook echt te danken aan de groep die we vormden 
samen met Lucy, Dorien en Pieter. We hebben zo 
gelachen en zoveel magische momenten meegemaakt. 

We hebben veel geleerd gedurende de tijd in Sri Lanka 
en ik spreek voor de hele groep als ik zeg dat we 
allemaal stuk voor stuk verliefd werden op het land en 
met name op de kinderen en dat we iedereen die ons 
heeft geholpen om de reis te kunnen maken immens 
dankbaar zijn. Ik heb zo ontzettend veel geleerd in Sri 
Lanka en ik wil een paar lessen meegeven voor degenen 
die mijn stuk lezen: help elkaar waar nodig, leef in 
het hier en nu, wees dankbaar, maak plezier, kijk om 
je heen, ga lief met mensen om en behandel iedereen 
gelijk. 

Ayubowan,

I
k ben Madelief. Zo begon ik ook mijn brief voor 
de aanmelding voor de reis naar Sri Lanka en wat 
ben ik blij dat ik die geschreven heb, want deze 
bijzondere ervaring heeft een hele grote en speciale 
plek in mijn hart. Ik zal jullie vertellen waarom:

Na de motivatiebrief die ik had ingediend samen met 
een prachtige aanbevelingsbrief van meneer Vogel 
mocht ik op sollicatiegesprek. Uiteindelijk werden na 
de sollicitatiegesprekken twaalf leerlingen uitgekozen. 
Na elkaar te hebben voorgesteld begonnen we meteen 

aan de voorbereidingen om geld in te zamelen en dit 
was een reis op zich. We gingen geld inzamelen voor 
ons verblijf in Sri Lanka en voor de scholen daar. Elk 
weekend waren we wel op pad. De ouderavonden op 
school hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Ik kan 
me nog goed de laatste ouderavond herinneren. Dit was 
de avond waarop we het waar moesten maken. Die 
avond hadden we ons bedrag behaald, het was laat in 
de avond en we waren kapot, maar we waren intens 

Tussendoor gingen 
we dansen of 
buiten een spel 
doen en dan 
kwamen er aapjes 
boven ons ...
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maatschappelijke agenda van de stad. Verder 
ondersteun ik veel start ups die met hun bedrijf de 
wereld een beetje beter willen maken. Voorbeelden 
hiervan zijn de Rotterdamse Mama Taxi, Heilige 
Boontjes, Lendahand en Rechtstreex.  

U richt zich op projecten die die zich bezighouden met 
empowerment, duurzaamheid en ondernemerschap.
Waarom kiest u juist voor dit soort projecten?
Ik denk dat ook bij deze keuze mijn montessori- 
achtergrond een rol speelt. De montessoriaan krijgt 
snel mee dat er meer is in de wereld dan alleen geld 
verdienen. Ik kom zelf uit een gegoede familie en 
vind daarom dat ik best een beetje mag delen met de 
rest van de wereld. Ik stimuleer daarbij mensen om 
zelfstandig in hun ouderhoud te voorzien. Een oud 
spreekwoord luidt: “Als iemand honger heeft, geef 
hem geen vis, maar geef hem een hengel en leer hem 
vissen.” Mijn idee is om iemand zelf een hengel te leren 
maken.

Hoe ziet uw gemiddelde werkdag eruit?
Voor mij bestaat er niet iets als een gemiddelde 
werkdag. De plaats waar ik ben bepaalt voor een 
groot deel mijn ritme. Jaarlijks ben ik zo’n zeven weken 
per jaar in Mozambique. Ik sta daar altijd vroeg op. 
Ik vergader vaak met mensen van de overheid en 
vrijwilligers. In Nederland heb ik mijn kantoor aan huis. 
Zeer regelmatig ben ik ook in mijn hotel, Badhotel Bruin 
op Vlieland.  
  

Kunt u wat vertellen over de ecolodge in Mozambique? 
Elf jaar geleden zijn wij gestart met de lodge. Deze 
is van de grond af opgebouwd. Er was niets! De 
lodge is geheel duurzaam, we hebben onder andere 
al onze elektriciteit van zonnepanelen. De bewoners 
van Mozambique hebben een grote bijdrage geleverd 
aan de bouw en de materialen zijn ook lokaal 
geproduceerd. Gaandeweg hebben alle werknemers 
alles geleerd; een kliniek is opgeknapt en mensen zijn 
opgeleid op het gebied van healthcare. Het is mooi om 
te zien hoe je met zo weinig middelen toch het verschil 
kunt maken voor de lokale bevolking.

Heeft u nog dromen?
Graag wil ik nog oma worden, maar dat heb ik zelf niet 
in de hand… Verder wil ik graag zo snel mogelijk terug 
naar Mozambique, maar vanwege alle maatregelen 
momenteel is dat helaas nog niet mogelijk. Uiteraard 
wil ik de projecten die ik ben begonnen in de afgelopen 
jaren op een mooie manier afronden en achterlaten en 
mij verder richten op stichtingen- en bestuurswerk.

O
ok is zij voorzitter van de Adviesraad 
Voor Goed, hét sociale initiatief van 
Rotterdam. In 2019 ontving zij de 10de 
K.P. van der Mandele Penning vanwege 
haar verantwoordelijk ondernemerschap. 

Deze sterke zakenvrouw begon ooit op het RML. We 
mochten haar interviewen.

Hoe kijkt u terug op uw tijd op het RML?
Ik heb hier echt een geweldige tijd gehad. Het is echt 
fantastisch dat de school er nog steeds is en nog altijd 
dezelfde sfeer uitademt. De tijden zijn natuurlijk wel 
veranderd. Ik was hier leerling in de hippietijd; wij 
hadden zo veel vrijheden… Het Montessori Lyceum 
is voor mij heel vormend geweest voor de rest van 
mijn leven. Op het RML heb ik ‘out of the box’ leren 
denken. Er werd hier zo veel meer dan wat er in de 
boeken staat, aangeboden. Hierdoor heb ik een breed 
wereldbeeld gekregen. Dit is een belangrijke basis 
gebleken voor mijn verdere leven.  

Wat waren hoogtepunten?
De school stond echt bekend om de fantastische feesten. 
Veel grote bands hebben hier opgetreden. Verder waren 
de culturele avonden geweldig. Een aantal grote acteurs 
heeft hier op school gezeten; Joris Lutz bijvoorbeeld. 
En natuurlijk was ook de Kolderdag een jaarlijks 
hoogtepunt. Tijdens deze dag liep het vaak wel wat uit 
de hand. Andere hoogtepunten waren de grote en de 
kleine intermontessoriale, uitwisselingen met de andere 
montessorlycea. Leuk is dat mijn kinderen op het Herman 
Jordan in Zeist hebben gezeten; ook een erg leuk 
school. Mijn stiefkinderen, de kinderen van mijn man 
Diederik Renardel de Lavalette en Diederik zelf, hebben 
op het RML gezeten. 

U heeft de K.P. van der Mandeleprijs gekregen.  
Kunt u wat meer vertellen over uw betrokkenheid bij 
Rotterdamse projecten? 
Om te beginnen ben ik voorzitter van de Adviesraad 
‘Voor Goed.’ Deze Raad denkt mee over de sociaal 

Het is echt fantastisch 
dat de school er nog 
steeds is en nog altijd 
dezelfde sfeer uitademt

Annelies van der Vorm
Annelies van der Vorm is een Rotterdamse sociaal ondernemer. Ze is  
betrokken bij vele projecten op het gebied van empowerment en 
duurzaamheid, en haar portfolio is zeer breed. Van een bedrijf dat zich 
bezighoudt met de verkoop van biologische producten van alleen lokale 
boeren, tot een eco logde Nuarro in Mozambique. 

Door Jewel Margaret en Janek Kaltenbach

v.l.n.r.  
Jewel Margaret, 

Annelies van  
der Vorm,  

Janek Kaltenbach
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Je boek speelt zich af in Berlijn. Je woont zelf deels in 
Berlijn en kent de stad goed. Wat betekent deze stad 
voor jou? 

D
e liefde voor Berlijn is in de loop van de 
jaren gegroeid. Hij was er altijd al wel; 
voordat ik er ging wonen, kwam ik er al 
regelmatig. Ik vond het een interessante 
stad vanwege de geschiedenis en het 

bloeiende culturele leven. Toen ik er langer woonde, 
raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de stad zelf. 
Voor Berlijners is het leven in hun stad een belangrijk 
onderwerp. Hoe ziet onze stad eruit? Hoe willen we ons 
onze geschiedenis herinneren? Hoe moeten we omgaan 
met de groeiende populariteit? Inmiddels is Berlijn 
uitgegroeid tot mijn (tweede) Heimat.

In 2018 kwam je tweede roman Zoon van Berlijn uit. 
Hoe onstond de roman?
Het generatieconflict waarover het boek ook gaat, is in 
Berlijn voor mij echt voelbaar. In de stad zijn de ideeën 
van verschillende generaties onderwerp van gesprek, met 
name als het gaat over de periode na de val van de muur 
in 1989. Voor de generatie van Jakob was dit ‘einde van 
de geschiedenis’ een hoopvolle tijd, maar zoon Fabian 
kijkt daar dertig jaar later heel anders naar. Berlijn was 
het decor van twee wereldoorlogen en een koude oorlog 
en ik wilde onderzoeken hoe de stad er nu voor staat, nu 
zich nieuwe vraagstukken opdringen aan Europa.  

Wilde je altijd al schrijfster worden? 
Ik wilde eerst toneelschrijfster worden. Omdat een 
docent mij vertelde dat het lastig was om van dat vak 
te leven, ben ik naar de filmacademie gegaan. Toen ik 
daar een maand student was, besloot ik een roman te 
gaan schrijven. Dat heeft uiteindelijk nog jaren geduurd; 
maar ik ben toen wel gestopt met de academie om me 
op het schrijven toe te leggen. 

Verliep het schrijfproces van het tweede boek anders 
dan van het eerste boek?
Voor Zoon van Berlijn moest ik veel meer research 
doen. Daarnaast wist ik al dat het boek uitgegeven zou 
worden. Bij het eerste boek was dat niet zo. Ik werkte bij 
het schrijven van Zoon van Berlijn ook vanaf het begin 
samen met mijn redacteur. Twijfels en worsteling heb ik 
tijdens het schrijfproces echter bij beide boeken ervaren. 

Heb je je laten inspireren door andere schrijvers?
Toen ik net in Berlijn was, las ik Erich Kästners Die 
Geschichte eines Moralisten. In dat boek loopt een 
werkloze germanist door het Berlijn van de jaren 30 en 
observeert het leven en de mensen om hem heen. Dat 
boek is een mooi pleidooi tegen onverschilligheid, het 
spoort de lezer aan te allen tijde zélf te blijven denken 
en het gaf mij een duwtje om (Zoon van Berlijn) te 
schrijven.

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?
Ik ben het beste als ik structuur aanbreng in mijn dag.  
’s Ochtends ‘ga ik naar mijn werk’ door een rondje te 
lopen. Verder schrijf ik ’s ochtends. ’s Middags doe ik  
research, journalistiek werk of lees ik. Ik lees en studeer 
graag.  

Hoe kijk je terug op je tijd op het RML?
Ik heb het er naar mijn zin gehad. De laatste twee 
jaren vond ik het leukst, omdat je in de bovenbouw 
meer en meer ‘jezelf’ wordt en een andere band 
met docenten krijgt. Ik ben de school ook dankbaar 
voor het vertrouwen dat ik kreeg. Ik regisseerde toen 
toneelstukken en mocht de aula als repetitieruimte 
gebruiken. Hans Luyendijk heeft ook altijd meegelezen 
en mijn schrijven gestimuleerd. Ik heb goede 
herinneringen aan de eenakters en musicals. 

H
elaas zien we al enige jaren dat het aantal 
leerlingen dat een kunstvak kiest, sterk 
terugloopt. Niet alleen op het RML, ook 
landelijk is dit een trend. Om leerlingen 
nog meer te enthousiasmeren om zich met 

kunst bezig te houden, biedt het RML vanaf het komend 
schooljaar het nieuwe vak KUNST aan.

Kunst is een samenvoeging van theater, muziek, beel- 
dende vorming en Kunst Algemeen. In het verleden 
kozen leerlingen vaak voor éen van de expressievakken  
alleen voor de praktische kant. Ze wilden lekker bezig  
zijn. En dan is de theorie, een flinke dosis kunstgeschie- 
denis een hele kluif.

Nu vormen de praktijk en de theorie één geheel en zijn 
de verschillende stijlperiodes uit de kunstgeschiedenis 
het uitgangspunt voor de lessen en de projecten. We 
beginnen met de bakermat van de kunst: de Klassieke 
oudheid Alle leerlingen maken kennis met de belang- 
rijkste kunstprincipes uit die tijd. Het belooft heel leuk 
te worden; zo wordt de tragedie Medea gecombineerd 
met Spoken Word, worden er tempelingangen gebouwd 
bij beeldende vorming en bij muziek maken en bespelen 
leerlingen een aulos, een blaasinstrument uit de oudheid.

Schrijfster en oud-leerling Karolien Berkvens debuteerde in 2015 met Het uur van Zimmerman 
bij Lebowski Publishers. Het boek werd genomineerd voor de Dioraphthe Literatour Prijs van 
2016 en vertaald in het Duits. In 2018 verscheen haar tweede roman, Zoon van Berlijn. 

Karolien 
Berkvens

IK SPREEK MET KAROLIEN OVER BERLIJN, 
HET SCHRIJVEN EN HET RML

Het kunstonderwijs kent een lange traditie 
op het RML; deze traditie willen we graag 
behouden en voortzetten. De school heeft 
altijd veel tijd en ruimte (ook letterlijk in het 
gebouw) voor cultuur, kunst, creativiteit, in 
het lesprogramma en daarbuiten gecreëerd. 
Het hoort bij de identiteit van de school; 
het RML is de enige school in Rotterdam die 
zowel beeldende kunst, als muziek als  
drama als examenvak aanbiedt.

Het nieuwe  
vak KUNST 
gaat komend 
schooljaar van 
start!
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Door Yol Hoefnagels
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K
unstenaar Roderik Faasen vormt sinds 
2008 samen met Hans en Maikel Kleinjan 
het kunstenaarscollectief AAAFRESH123. 
Inmiddels reist het trio de hele wereld over 
om wereldwijd te exposeren. Creatief als ze 

zijn, komt het ene na het andere prachtige project van 
de grond. Wanneer ik langsga bij Roderik in zijn atelier, 
voel ik me als een kind dat voor het eerst in de Efteling 
komt; ik kijk echt mijn ogen uit. Het zeer ruime atelier 
van zo’n 700 vierkante meter hangt vol met werk dat is 
gemaakt door het kunstenaarstrio, maar ook hangen er 
werken van eigen hand. 

Samen schilderen de kunstenaars van AAA Fresh 123 
vaak in de nachtelijke uren, terwijl vrienden langskomen 
om muziek te maken. Ook de helaas onlangs overleden 
Jules Deelder was er kind aan huis. Jules schreef er 
gedichten en maakte er te gekke striptekeningen. 

Dat de creativiteit van Roderik geen grenzen kent, 
blijkt ook uit de gedichten die hij schrijft. Even denk 
ik terug aan de leerling die Roderik was: ook tijdens 
zijn tijd op het RML trok Roderik zijn eigen plan. In dat 
opzicht is er weinig veranderd. Ook is Roderik nog 
altijd even sympathiek: het is echt fijn om met hem te 
praten. Wanneer ik na enige tijd naar buiten loop, 
loopt Roderik nog even met mij mee en wijst mij op de 
prachtig beschilderde auto. Verlicht en geïnspireerd 
door alles wat ik gezien heb, neem ik afscheid van deze 
ongelooflijk aardige en talentvolle kunstenaar.

Bijzonder en ook nieuw is dat leerlingen drie uren per 
week het vak Kunst volgen. Dit betekent dat zij zich een 
hele middag kunnen onderdompelen in het thema. In het 
vierde leerjaar vormen de havisten en de vwo-leerlingen 
één groep.

Na de introductielessen mogen de leerlingen zelf 
projecten kiezen, vak- en leerjaar overstijgend samen- 
werken waarbij eigen onderzoeksvragen en interesses 
het uitgangspunt zijn. Een belangrijk uitgangspunt 
van het RML is dat leerlingen met dit aanbod al hun 
kwaliteiten kunnen ontdekken en leren ontwikkelen. 

Kortom het nieuwe vak is echt MONTESSORIAANS!!
Met het nieuwe vak sluiten we aan bij allerlei eigentijdse 
ontwikkelingen. Heel veel kunstenaars maken tegen- 
woordig gebruik van meerdere kunstdisciplines. Eén 
van de grootste lessen is dat er veel manieren zijn om 

de wereld te zien en er betekenis aan te geven Kunst 
biedt een ervaring die leerlingen op geen enkele andere 
manier opdoen. 

Inmiddels hebben al meer dan 45 leerlingen zich met 
veel enthousiasme aangemeld voor dit nieuwe vak 
en de kunstdocenten zijn al tijden druk bezig met het 
vormgeven, ontwikkelen en creëren van kunstzinnige 
werkvormen. Nu presenteren we als eerste ons nieuwe 
logo. Dit gaat hopelijk veel affiches, uitnodigingen 
sieren en een herkenbaar beeldmerk worden voor al 
onze toekomstige activiteiten.

Elke drie maanden gaan we de stijlperiode afsluiten met 
presentaties van de leerlingen. Wie weet gaan we jullie 
zien bij al deze exposities, performances, voorstellingen 
& concerten!
De Kunstsectie

Kunstenaar 
Roderik Faasen
‘Het is niet erg om binnen de lijntjes te kleuren. Zolang je ze maar zelf 
hebt uitgezet.’ Aldus Roderik Faasen. Montessoriaanser kan het niet. 

Leerlingen kunnen met dit aanbod al hun 
kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen
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