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Voor je ligt de vijfde uitgave van WIJ MONTESSORIANEN. Opnieuw was het een in alle opzichten bijzonder
onderwijsjaar. Waar vorig schooljaar het online lesgeven voor veel docenten een grote uitdaging was,
werd het dit jaar met de hybride lesvorm zo mogelijk
nog lastiger. We hopen dat de beelden van de leerlingen die met mondkapjes door de gangen lopen en de
conciërges die zelftesten uitdelen, snel tot het verleden
behoren.
Ondanks de bijzondere omstandigheden, deden de
examenleerlingen gewoon examen. Gelukkig konden
velen op 10 juni beginnen met feestvieren. Anderen
zijn op dit moment nog niet geslaagd, maar de verwachting is dat na het tweede tijdvak of zelfs na het
derde tijdvak ook bij velen van hen de vlag uit kan.
Een fantastische prestatie, want de omstandigheden
waren verre van ideaal. Het is fijn dat we met de leerlingen uit de andere jaarlagen enigszins ‘normaal’

kunnen afsluiten. Alle leerlingen volgen het onderwijs
inmiddels weer op school en ervaren het als een groot
feest om weer met z’n allen in het lokaal te zitten.
Dit jaar bestaat de school 85 jaar. Omdat wij bij het
vieren van het lustrum niet beperkt willen worden door
wat dan ook en het ons ook geen goed idee lijkt om
van de reünie een fieldlab evenement te maken, kiezen
we ervoor om het 85-jarig bestaan pas in 2022 te
vieren. Een leuk vooruitzicht! Zodra de data bekend
zijn, horen jullie van ons!
Ik wens jullie een mooie zomer met veel gezellige
etentjes op drukke terrassen, bezoekjes aan (theater)
festivals en mooie vakantiebestemmingen!

Hanneke van Kleef, hoofdredacteur
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Elise Schaap is één van de beste actrices die ons land rijk is. Ze speelde in tal van
Nederlandstalige films en ook in series als Soof: Een Nieuw Begin, Familie Kruys en
Undercover is ze te bewonderen. In mei verscheen de Netflixfilm Ferry, een prequel van
de succesvolle serie Undercover. In deze film speelt Elise de vrouw van drugskoning Ferry
Bouwman. Verder kennen we Elise natuurlijk van haar hilarische en geniale imitaties van
BN'ers. Als kind draaide ze op haar kamertje al haar eigen spelshows in elkaar en ook
tijdens haar RML-tijd schitterde ze op het toneel. We mochten haar wat vragen stellen.

1. Na twee seizoen van de serie Undercover zien we
je sinds kort weer als Daan in Ferry. Wat maakt het zo
boeiend om de rol van Danielle te spelen?
We begrijpen steeds beter waar Danielle vandaan komt.
Ze heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Haar ellende
probeert ze altijd te verdoezelen met een glimlach, maar
daaronder schuilt een eenzaam wezen dat een veilige
haven zoekt. Voor haar is dat Ferry. Hij is haar rots in
de branding. Het is natuurlijk ironisch, dat de wereld
waarin Ferry zich begeeft allesbehalve veilig is. Als we
haar ontmoeten in de film Ferry is ze jonger en meer
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onbezonnen. Het is ontzettend leuk om meerdere kanten
van zo’n gelaagd personage uit te diepen.
2. De opnames van Ferry startten vlak na de eerste
lockdown. Was het niet enorm lastig om een film op te
nemen in een tijd waarin ieder met mondkapjes op moet
lopen en 1.5 meter afstand moet houden?
Ferry was het eerste grote project dat we draaiden
na de eerste lockdown. Alles onder heel strenge
omstandigheden met een coronamanager die erop
toezag dat alle afspraken werden nageleefd. Het was

Foto: Ruud Janssen
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> Vervolg interview Elise Schaap

De dag van de
literatuur
zeker te doen, maar was vooral pittig voor de crew die
met 35 graden op de camping in augustus weg stond te
smelten met mondkappen én face shields. Inmiddels zijn
we al weer driekwart jaar verder en hebben we PCRtesten en sneltesten, voordat we de set op mogen.
3. Hoe gaat de rest van 2021 er voor jou uitzien?
Momenteel ontwikkel ik een comedyserie voor Netflix.
Ik doe dat samen met Anna Drijver en regisseur Jelle de
Jonge. Dat ik dit mag doen voelt echt als een droom die
uitkomt.

Het is ontzettend
leuk om meerdere
kanten van een
gelaagd personage
uit te diepen

4. Je hebt tal van rollen gespeeld. Ruxandra in Familie
Kruys, Rachelle Hazes en Danielle zijn slechts een paar
voorbeelden. Heb je lievelingsrollen?
Vooral de afwisseling vind ik het allerleukste aan mijn
werk. Dat geen week en rol hetzelfde is.
5. Hoe combineer je het hectisch bestaan van een actrice
met het moederschap?
Het is een kwestie van goed plannen en gerichte keuzes
maken. Ik heb 10 jaar lang toneel gespeeld. Altijd op
tournee met voorstellingen. Ik heb er heel bewust voor
gekozen om dit voorlopig niet meer te doen, omdat het
moeilijk te combineren is met andere werkzaamheden.
Daarbij vind ik het nu veel leuker om mezelf toe te
leggen op film en televisie.
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6. Ook in de tijd dat je op de middelbare school zat,
speelde je al toneel. Zo vertolkte je de rol van mevrouw
Helderder in de musical “Ik wil een schoorsteenveger’.
Kun je je dit nog herinneren?
En of ik me dat kan herinneren. Deze musical was
gebaseerd op talrijke personages van het oeuvre van
Annie MG Schmidt.Yol Hoefnagels, onze dramadocent
deed de regie en Leo Aussems de muziek. Ik speelde
samen met een schoolgenoot de gezusters Helderder,
compleet in bloemetjesjurk en met een vet Rotterdams
accent. Het was denk ik éen van mijn eerste optredens
ooit.
7. Na de middelbare school koos je niet direct voor de
Toneelschool. Waarom niet?
Ik kom niet uit een artistieke familie en ik dacht
altijd dat het bestaan van een acteur heel onzeker
was. Ik koos voor de veilige weg en besloot

Tommy Wieringa deelt
handtekeningen uit

communicatiewetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam te studeren. Na deze studie ben ik toch
alsnog naar de Toneelschool in Amsterdam gegaan.
Hiervan heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt.
8. Je bent onder meer bekend als koningin van de
typetjes. Olcay Gulsen, Nikkie Plessen, Famke Louise en
Britt Dekker zijn slechts een paar voorbeelden van de
vele BN’ers die door jou zijn gepersifleerd. Reageren
mensen altijd positief als ze worden nagedaan?
Vaak wel, misschien lachen ze soms een beetje als
een boer met kiespijn, maar ik heb bijna van iedereen
positief persoonlijk bericht gehad.

Eens in de twee jaar vindt in de maand maart vindt de Dag van de Literatuur plaats. Het is het grootste
literaire festival voor jongeren, dat meestal gehouden wordt in de Rotterdamse Doelen. Vanwege de
coronapandemie kon deze dag dit jaar niet plaatsvinden in de Doelen, maar om de leerlingen toch te
ontmoeten trokken bekende Nederlandse schrijvers twee weken lang het land in om lokaal jongeren te
enthousiasmeren voor literatuur en boeken. Het RML kreeg op 16 maart bezoek van Kader Abdolah,
Abdelkader Benali en Tommy Wieringa.
Zo’n dertig leerlingen konden aanwezig zijn bij de literaire talkshow. Schrijvers lazen voor uit hun eigen
werk, gingen in gesprek met elkaar en met het publiek en wisten de leerlingen van het begin tot het eind
te boeien.
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9. De imitaties zijn vaak zo ongelooflijk treffend. Hoe ga
je te werk?
Ik begin eigenlijk altijd met hoe iemand spreekt.
Toonhoogte, snelheid van praten, keuze van woorden.
Uitspraak enz. Daarna bestudeer ik iemands fysiek,
houding en mimiek.
10. Hoe kijk je terug op je schooltijd op het RML?
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik mijn middelbare
schooltijd heb doorgemaakt op het RML. De liefde voor
theater en spelen heeft daar echt kunnen groeien en is
daar ook altijd door heel veel docenten gestimuleerd.
En (ik weet niet of dat nog steeds zo is) we hadden
de beste schoolfeesten. Lekker tongzoenen in de aula,
hahahaha.
foto’s: Marco de Swart
WIJ MONTESSORIANEN
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Een toch wel unieke school
Door Arie van Ede

De foto in het grote lustrumboek van 1986, met de titel ‘De parels van onze school’ mag
met recht iconisch genoemd worden. Voor talloze generaties montessorianen zijn meneer
en mevrouw Paerel een rotsvast oriëntatiepunt geweest. Docenten konden komen en
gaan, de school kon eind jaren 60 in een paar jaar tijd twee keer verhuizen, maar in de
conciërgeruimte kon je altijd op de Paerels rekenen. Dat ze in het echt Gerrit en Riek heetten
wisten veel mensen wel, maar gepaste afstand hoorde in hun tijd nog tot het decorum van
elke school. Gepaste afstand, maar geen afstandelijkheid.

V
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oordat hij op het RML kwam was meneer
Paerel binnenvaartschipper geweest en
het kalme zelfvertrouwen dat je daarvoor
nodig hebt, had hij meegenomen naar de
school. Een man vol humoristische verhalen
die hij graag vertelde. Een man die voor elk technisch
probleem wel een oplossing wist. ‘Als ik de goeie
spullen maar heb, kan ik wel een olifant maken’, zei hij
wel eens. Maar ook een zeer rechtlijnige man. Hij kon
mensen de ruimte geven, maar zijn ‘ja’ was ‘ja’ en zijn
‘nee’ was ‘nee’. Mevrouw Paerel was een zorgzame
vrouw die op haar bescheiden manier een groot gezag
uitstraalde. Nooit heb ik meegemaakt dat een leerling
zich niet hield aan haar aanwijzingen. Sterker nog,
ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat iemand het
ooit in zijn hoofd zou halen om dat niet te doen. Bij
mevrouw Paerel voelde iedereen zich vertrouwd. Samen
vormden ze een ideale combinatie om het dagelijks
leven op school in goede banen te leiden. Ze konden
het overzicht bewaren te midden van al die leerlingen
en docenten die kwamen binnenlopen met dingen die
volgens hen geen moment konden wachten. Ze wisten
wanneer ze begrip moesten tonen, maar ook wanneer
strengheid meer op zijn plaats was. Conciërges zijn
overal in het onderwijs sleutelfiguren. De sfeer van een
school, de manier waarop leerlingen benaderd worden
is voor een belangrijk deel van hen afhankelijk. Dat

gold ook voor de Paerels. Want onder alles wat ik in
begin van dit stukje over hen geschreven heb, kun je een
optelstreep zetten en dan is de conclusie dat de Paerels
nergens meer op hun plaats hadden kunnen zijn dan op
het RML. Toen meneer Paerel in 1981 met pensioen ging
en het echtpaar naar Brakel verhuisde, waar ze hun
jeugd hadden doorgebracht, was dat zonder twijfel het
einde van een tijdperk.
Toen ik in het begin van de jaren 70 op school kwam,
nam de generatie die de begintijd van de school nog
had meegemaakt gaandeweg afscheid. Vertrouwde
kaders vervaagden en de school was niet meer wat hij
geweest was, zeiden de oudgedienden. Het vervelende
was alleen dat niemand ons nieuwkomers kon uitleggen
hoe het dan precies geweest was en wat daar zo
bijzonder aan was. Wat deed men in die vrijwerkruimte
in de aula, die er nu niet meer was? Hoe werkte dat
projectonderwijs waar we zoveel van hoorden? En
wat was nu eigenlijk die pool, waar docenten hun
lessen in konden (maar niet hoefden) onderbrengen?
Daar werd wel over gesproken alsof iedereen wist hoe
dat in zijn werk ging, maar je moest er niet te veel
over doorvragen. Bij gebrek aan een hecht didactisch
fundament hing er soms een waas van nostalgie over
de school. Verhalen over de school gingen steeds
vaker over vroeger en over de unieke sfeer van die
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tijd, waardoor er zoveel dingen mogelijk waren die op
andere scholen ondenkbaar waren. Ik vond dat indertijd
best zorgelijk. Ik bezocht montessoriconferenties om te
weten te komen hoe men het in Amsterdam, Den Haag
en Zeist allemaal beter deed. In Schoolgeklap, het
toenmalige blad voor ouders van het RML heb ik ooit
nog een reeks pedante artikelen geschreven over de
noodzaak van een steviger montessoriaanse identiteit.
Op den duur ging ik beseffen dat ik daar te veel van
verwachtte. De eerste generatie was op de tast op zoek
geweest naar een vorm van onderwijs die voor een
lyceum als het onze het meest geschikt was. Alles wat

Dat betekende dat je vertrouwen moest hebben in
hun goede wil en hun gezonde verstand. ‘Kinderen
kunnen veel’, citeerde Rob Doorenbos graag de eerste
rectrix juffrouw De Haan. Wie dus een school voor
die leeftijdsgroep wilde opzetten, zou juist daar het
pedagogisch klimaat op moeten afstemmen. Zo’n school
moest een plek kunnen zijn om door schade en schande
wijs te worden, als het uiteindelijk maar duidelijk werd
dat je zelf verantwoordelijk was voor alles wat je deed.
Dat was niet altijd gemakkelijk, want zo idyllisch als ik
het hier beschrijf was het lang niet altijd. Steeds waren
er ook leerlingen van wie eufemistisch gezegd werd dat
ze ‘de vrijheid niet zo goed aankonden’ en die anderen

Toen meneer Paerel met pensioen ging en
het echtpaar naar Brakel verhuisde, was dat
zonder twijfel het einde van een tijdperk.
Montessori had geschreven was vooral gericht op de
ontwikkeling van jonge kinderen en elke poging om dat
over te planten naar kinderen tussen de 12 en 18 was
speculatief. Maar daarnaast had ze wel degelijk ook
ideeën gehad over kinderen van die leeftijd, hoewel die
veel algemener van aard waren. Ze vond dat je hen
serieus moest nemen als verantwoordelijke individuen
en dat je hen samen met leeftijdsgenoten moest laten
uitvinden wat hun plaats in de wereld was.
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lelijk in de weg konden zitten. Natuurlijk wilde iedereen
ook wel eens dat het anders zou zijn, maar wie uitgaat
van het goede in de mens moet ook kunnen accepteren
dat hij daar soms in teleurgesteld wordt. Dat alles bij
elkaar was de erfenis van al diegenen die in de jaren
50 en 60 naar beste weten vorm gaven aan een toch
wel unieke school. En daar hoorden ook de Paerels
zeker bij.
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AFSCHEID

Och, arme medereizigers!
De gehele Engelse
literatuur werd besproken
en stiltecoupés bestonden
nog niet

Annemiek Wegman
Ze is energiek, bruist altijd van ideeën, is zonder enige twijfel de best geklede dame van
het RML, houdt van onderwijs en ICT, maakt de meest prachtige podcasts en is zeer geliefd
bij de leerlingen. We hebben het natuurlijk over Annemiek Wegman. Aan het eind van het
schooljaar gaat Annemiek Wegman na twintig jaar RML met pensioen. Gelukkig blijft ze
vanwege haar werkzaamheden voor de Montessori Academie toch nog een jaartje een
beetje bij de school betrokken.

We blikken met haar terug op wat hoogtepunten. In
1998 werd met de Tweede Fase geprobeerd te voldoen
aan de behoefte aan vernieuwing in het onderwijs die
al geruime tijd bestond. Eén van de nieuwe vakken was
het vak GLO (geïntegreerd literatuuronderwijs). Voor de
leerlingen zou dit nieuwe literatuurvak veel voordelen
bieden: zo was er was een éenduidige terminologie en
waren er uniforme eisen. GLO zou een beter zicht geven
op de samenhang tussen de Europese literaturen. Al
snel bleek echter dat met name de organisatorische
rompslomp de bloei van het vak GLO in de weg stond.
Ook op het RML werd het vak GLO al snel afgeschaft.
Wel kwamen er gezamenlijke literatuurprojecten. Jij was
voortrekker van deze projecten.
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Kun je hier wat meer over vertellen?
igenlijk word ik er een beetje treurig van als ik
terugkijk op de teloorgang van het GLO. Het
was natuurlijk een fantastisch plan en er zat
alles in wat sommige vernieuwers nog steeds
willen: samenwerking tussen verschillende secties
met de mogelijkheid van diverse werkvormen zoals het
geven van colleges, werkgroepen en individuele werkvormen. Het is jammer dat alle betrokken secties zich
uiteindelijk weer richtten op hun eigen vak; het werd als
storend ervaren om elkaars literatuur te moeten beoordelen bij de gezamenlijke toetsen. Vandaag de dag
lopen we nog steeds tegen hetzelfde aan; nog steeds
blijft interdisciplinair onderwijs moeilijk te realiseren.
Na een paar jaar ploeteren werd besloten het hele GLO
maar af te schaffen, maar wel nog bij elkaar te blijven
komen om over literatuuronderwijs te blijven praten.

De voorzittershamer werd aan mij overhandigd en ik
kwam thuis met het bericht dat ik de failliete boel had
geërfd. Volgens mijn man mocht ik daarover niet treuren;
hij vond het een uitstekend startpunt; het kon immers
alleen maar beter worden.
In die tijd reisde ook mijn collega van de vakgroep
Engels Stella van der Veer met de trein van Voorschoten
naar Rotterdam. We troffen elkaar dan in een bepaalde
coupé in Den Haag. Och, arme medereizigers! De
gehele Engelse literatuur werd besproken en stiltecoupés
bestonden nog niet. Op een dag, na een geweldige
studiedag voor CKV, waarin een existentialistische tekst
volgens diverse toneelinzichten werd gespeeld, vroeg
ik aan Stella of zij dacht dat wij het Existentialisme nog
begrijpelijk konden maken voor onze schoolgaande
jeugd. Zij dacht van wel, maar raadde mij aan het ook
met Arno Gerrits te bespreken. Ja, en toen begon het..
Arno, mijn muze, was ook aanwezig geweest bij de
studiedag CKV en was ook geïnspireerd geraakt. GLO
of geen GLO, Arno en ik gingen uitproberen of we het
Existentialisme aan jonge mensen konden uitleggen door
een stuk te spelen uit de overigens vrijwel onbegrijpelijke
eenakter Endgame van Samuel Beckett. Onze toenmalige
rector Hans Luyendijk wilde ons wel regisseren en toen
werd het zeer serieus. Beckett had deze eenakter oorspronkelijk in het Frans gesproken omdat hij destijds in
Parijs woonde en pas later in het Engels vertaald. Het
was dus al snel duidelijk dat Arno zijn tekst in het Frans
en ik mijn tekst in het Engels zou uitspreken. Tijdens een
kwt speelden we Nagg en Nell, die beiden zonder
benen leefden en woonden in een vuilnisbak. Het was
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eenvoudigweg niet uit te leggen en dat deden we dan
ook niet. Of het moest tijdens de gezamenlijke les zijn
waarbij we onze leerlingen uitnodigden om de boekenshow van Adriaan van Dis bij te wonen, waarbij Arno
Adriaan van Dis was en ik Juliette Gréco, met netkousen
en zwarte pruik. De leerlingen kregen nog wel een reader
waarin éen en ander werd uitgelegd, maar aangezien
ze geen toets over de inhoud van de reader kregen,
hebben ze er waarschijnlijk geen woord van gelezen,
maar hebben ze wel ademloos de les gevolgd. De klas
van Arno heeft later zelf ook een existentialistisch Frans
werk gespeeld: La Cantatrice Chauve, meen ik, van
Eugene Ionesco. Er is ongelooflijk hard gelachen door
zowel leerlingen als docenten. Kun je nagaan wat die
leerlingen hebben meegekregen! En dat zonder toets!
Welke literatuurprojecten vormden voor jou hoogtepunten?
Tja, dat is een hele moeilijke vraag. De literatuurprojecten waren alle hoogtepunten, al was het alleen al vanwege ieders bijdrage. Na het literaire avontuur met Arno
besloot de failliete GLO-sectie om alleen nog maar dit
soort positieve bijdragen te gaan leveren aan het literatuuronderwijs. Gezamenlijk, maar de Adriaan van Dis
show indachtig bedachten we een formule waarbij we
een groot aantal secties konden bedienen; een talkshow
waarbij we iedere sectie een bijdrage lieten leveren. Het
onderwerp was de renaissance en onze talkshowhosts
waren Tesselschade Roemer Visscher, vertolkt door
Doesjka Lansdaal, en haar zuster Anna, vertolkt door
een pianospelende Hanneke van Kleef. Iedere sectie
was gevraagd om mee te doen en een stukje te schrijven
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voor de reader die uiteindelijk zou worden gepubliceerd.
De bijdragen waren veel en groot en zodoende was
een enkele kwt niet lang genoeg om de gehele show
ten gehore te brengen; bij grote uitzondering kregen
we van Jan van Doorn het tweede uur lesvrij . Het jaar
erop bij de organisatie van de Middeleeuwen was het
geen probleem meer om tijdens de lessen het project te
laten plaatsvinden…. Het was niet te organiseren om
alles binnen de tijd voor elkaar te krijgen. We kregen
gelukkig ook nog de medewerking van de vader van
éen van onze leerlingen die ons voorzag van prachtige
renaissancekleding, zodat het er ook nog een beetje
geloofwaardig uitzag. Hans Luyendijk had het er moeilijk mee als professioneel regisseur, maar deed toch
mee en steunde het project. Er was een half jaar lang
gerepeteerd en hard gewerkt door iedereen. Het werd
een ongelooflijk succes en iedere docent die meedeed
besefte dat wat wij hier neer hadden gezet door geen
enkel boek kon worden vervangen. Ik zie nog Willem
Jan Kok staan tussen zijn zes vrouwelijke collega’s, die
bezongen werden als zijn zes vrouwen. Ook was ik
vooral heel trots op mijn collega’s, omdat ze in staat
waren om zulke mooie minilessen te produceren. Het jaar
erop stonden de middeleeuwen centraal. Ik was bang dat
het succes van het renaissanceproject niet te evenaren
zou zijn, maar ook dit project bleek een groot succes.
Al weer enige tijd geleden werd de montessoriacademie
opgericht. Deze academie biedt leerlingen de mogelijkheid om naast de reguliere lessen wat extra’s te doen.
Zo kunnen zij bijvoorbeeld Spaans, Italiaans of Chinees
leren, zich inschrijven voor de wetenschaps-en techniek-
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Ik hoop van harte dat
er binnenkort weer een
Kunstklas komt, deze
mag toch niet ontbreken
in een Academie?
klas, mentor van onderbouwleerlingen worden of
meedoen aan het Model European Parliament. Jij had
een grote rol in de totstandkoming van de montessoriacademie.
Waarom vind je de buitenschoolse activiteiten zo
belangrijk voor de vorming van leerlingen?
Curriculair onderwijs is heel belangrijk voor de basis,
maar om echt te leren waar je talenten en passies liggen is er meer nodig. Samenwerken om iets moois tot
stand te brengen, leren debatteren voor het Model
European Parliament….Wat denk je dat dat doet met
een jong mens? Ik zie nog Julia de Bièvre in de voorzittersstoel zitten in de Tweede Kamer. De cursussen
Chinees, Spaans en Italiaans laten leerlingen kennismaken met een andere taal, waardoor ze ook over
hun eigen taal nadenken. Het maakt hun wereld groter.
Nou ja, moet ik nog reclame maken voor de wetenschaps- en techniekklas? Ik hoop van harte dat er
binnenkort weer een Kunstklas komt, want deze mag
toch niet ontbreken in een Academie?
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De montessoriacademie biedt leerlingen ook de
mogelijkheid om deel te nemen aan het Cambridgeexamen. Waarom zouden eigenlijk alle bovenbouwleerlingen aan deze cursus moeten deelnemen?
De Cambridgecursus is de trots van de Academie,
maar hoort daar eigenlijk niet thuis. Veel ouders begrijpen ook niet waarom de cursus nodig is. Leerlingen
krijgen toch al Engelse les. De leerlingen die deelnemen aan de cursus kunnen een certificaat halen. Dit
certificaat heeft een enorme waarde in de rest van de
wereld omdat iedereen begrijpt op welk niveau je
Engels is.
Vaak ging je mee met werkweken die in het buitenland
waren? Welke herinneringen blijven je het meeste bij?
De werkweken hebben veel teweeggebracht en niet
altijd in positieve zin. In het begin van mijn carrière
aan het RML gingen we naar Tsjechië, waar veel van

Begin juni vond de regionale ronde van
het Model European Parliament plaats. Het
Model European Parliament (MEP) is een
simulatie van het Europees Parlement voor
Europese scholieren. Daarmee biedt het
MEP jongeren uit de hoogste klassen van
het voortgezet onderwijs de mogelijkheid
ervaring op te doen met het bedenken van
oplossingen voor grensoverschrijdende
problemen binnen de Europese Unie. We
blikken terug met twee ‘Europarlementariërs’.

onze leerlingen Apfelkorn dronken. Dit drankje bestaat
voor 18% uit alcohol, dus al snel lag een aantal leerlingen in de stabiele zijligging. Voor anderen was
dat al een gepasseerd station en moest er ook nog
een wondpleister aan te pas jkomen. Ondanks deze
minder leuke kanten waren er ook hoogtepunten op
die reis; zo was er een docentencabaret op de bonte
avond. Later gingen we naar Engeland; de zogenaamde alcoholvrije werkweek. De leerlingen verbleven in gastgezinnen. We organiseerden maar liefst
vier Hamburger walks dwars door Oxford, die door
een andere school ooit zijn overgenomen. De meest
luxe werkweken waren die naar Parijs; ieder jaar
weer heerlijk, voor zowel docenten als leerlingen.
Wat ga je het meeste missen nu je met pensioen gaat?
Het geweldige contact met jonge mensen, dat is iets
heel bijzonders. Maar zeker ook het verzamelen van
materiaal voor bijvoorbeeld CKV lessen. Je raakt zo
gedeformeerd dat je de hele wereld ziet als lesmateriaal, dat moet ik gaan loslaten.
Wat ga je doen als je geen les meer geeft?
Ik ben gevraagd als lid van de barcommissie bij mijn
tennis- en padelvereniging Unicum in Leiden. Mijn
taak is om iedere week het bier te bestellen en voor
de lunches te zorgen tijdens de competitie. Ik word
dus zo’n soort Tante Toos van de Tennisclub. Verder
heb ik zitting genomen in de Pop Up Padel commissie,
waarbij we evenementen gaan organiseren met een
pop up padelbaan. Dit jaar worden de evenementen
nog op de club gehouden maar volgend jaar willen
we een drijvende padelbaan op een ponton in de
gracht. Alleen nog even een vergunning aanvragen en
voor wat sponsoren zorgen...
Samen met mijn vriendin Marjan hebben we nu nog
voor de lol Adviesbureau Ruttershoek opgericht,
omdat wij altijd zo uitgesproken en betweterig zijn.
Zij zorgt dan voor alle dealtjes met de staat en ik sta
voor de cursus Academisch Engels op de rol. Daar is
veel behoefte aan in een stad als Leiden.
Oh ja, en er is ook nog een plan om ergens in het
vroege voorjaar van volgend jaar, of in het jaar
daarop, naar Marokko te fietsen met mijn neef Iso.
Wie wil mag mee!!
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Het Model
European Parliament
Europarlementariër Wende de Bruin
Op vrijdag 4 juni vond de aftrap van het MEP plaats;
er was een gezamenlijke avondmaaltijd waar we
kennis konden maken met de overige deelnemers van
de andere Rotterdamse scholen. Dit was erg gezellig;
deze teambuildingsactiviteit was een goede start van de
drukke midweek. De dag erna begonnen we namelijk
meteen met het echte doel van het MEP: een oplossing
verzinnen voor problemen waar de Europese Unie
mee kampt. De grote groep deelnemers werd verdeeld
over zes parlementaire commissies; elke commissie
kreeg een ander vraagstuk. Ik werd zelf samen met
tien leeftijdsgenoten, onder wie twee leerlingen van
het RML, Janek Kaltenbach en Jewel Margaret, in
de (sub)commissie mensenrechten geplaatst. We
werkten een weekend lang aan oplossingen voor de
vluchtelingencrisis. Problemen zoals de inhumane
omstandigheden waarin de vluchtelingen verkeren,
kwamen aan bod. Voor onder andere dit aspect van
de vluchtelingencrisis bedachten we net als de echte
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Europarlementariërs oplossingen en we richtten onze
eigen organen op.
Tussendoor streden de zes commissies om de Just Dance
trofee. Na een inspannend weekend begon maandag
de algemene vergadering; eerst vond er een open debat
plaats waarbij de deelnemers konden reageren op
stellingen. Hierna presenteerde elke commissie de tijdens
het weekend gemaakte resolutie.
Ik heb vijf dagen lang erg veel geleerd, maar ik heb
ook erg veel plezier gehad, nieuwe mensen ontmoet en
ervaringen opgedaan. Ik raad iedereen daarom aan om
deel te nemen aan het MEP 2022!
Europarlementariër Carlijn Smits
Het MEP biedt de mogelijkheid aan jongeren om zelf na
te denken over oplossingen voor Europese vraagstukken.
Je maakt kennis met de werking van het Europees
Parlement en wordt gestimuleerd om samen te werken
om zo met de commissie tot een mooie resolutie te
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> Vervolg Het Model European Parliament

Gevonden voorwerpen
Tosca Benda
Foto: Eliza Bordeaux, De Kracht van Rotterdam 2019

komen. Binnen de commissie wordt het vraagstuk vanuit
verschillende invalshoeken benaderd; het onderling
delen van ideeën en het proberen om de andere
commissieleden te overtuigen van jouw standpunt kan
leiden tot felle discussies, maar zo kom je wel tot het
beste resultaat.
Ik zat in de Commissie Rechten van de Vrouw en
Gendergelijkheid, en wij bogen ons over het vraagstuk
van gelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Niet
alleen hebben wij gekeken naar genderongelijkheid,
maar ook naar discriminatie op het gebied van etniciteit
en leeftijd. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
dezelfde kansen krijgt op de arbeidsmarkt Daarom
stelden wij als oplossing het anoniem solliciteren voor;
zo kan iemand niet afgewezen worden vanwege
gender, etniciteit, leeftijd etc. Verder het wij gekeken
naar het probleem van de genderstereotypering.

Natuurlijk zou het zo moeten zijn dat ook een man
zich bijvoorbeeld kwetsbaar kan opstellen en dat
ook een vrouw kan doorstromen naar een hogere
functie en dat iedereen kan zijn wie die wil zijn, maar
vaak genoeg spelen (onbewuste) vooroordelen een
grote rol. Om bewustwording te creëren is onderwijs
van groot belang, want al op jonge leeftijd moeten
mensen zich bewust worden van de problematiek van
genderstereotypering. Ook wilden wij reclames en
campagnes gebruiken om genderstereotypen tegen te
gaan.
Tijdens het MEP is er ook ruimte voor gezelligheid. Na
een dag van eindeloos vergaderen sluit het parlement
de dag af in het park of op een terrasje; zo ontstaan
er goede vriendschappen. Dit maakt dat het MEP
simpelweg een gezellige en creatieve manier is om een
kijkje te nemen in de politieke wereld.

Kort Rotterdams
Al jaren doet het RML
mee aan het project Kort
Rotterdams; leerlingen
uit de bovenbouw van
het voortgezet onderwijs
schrijven een eigen kort
verhaal naar aanleiding
van één van de foto’s van
de fotowedstrijd De Kracht
van Rotterdam.
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Dit gebeurt onder leiding van Rotterdamse schrijvers
Bianca Boer, Dean Bowen, Sanneke van Hassel, Daphne
Huiseden of Raoul de Jong. Schrijfster en oud-leerling
Sanneke van Hassel begeleidde dit schooljaar 26
bovenbouwleerlingen bij het schrijven van een verhaal.

Sanneke voorzag alle verhalen van feedback en besprak
vervolgens de aandachtspunten met de leerlingen. De
leerlingen herschreven de verhalen. Sanneke selecteerde
vier verhalen. Deze verhalen zijn met de bijbehorende
foto’s momenteel te bewonderen op de eerste verdieping.
Eén van deze verhalen schreef Tosca Benda.
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Een grijsdonker wolkendek hangt dreigend boven de stad. De zon heeft
zich al dagenlang niet laten zien en alles is grauw. Hij begrijpt het niet.
Vanaf z’n vertrek uit zijn thuisland tot een week geleden had hij in dit
vreemde land nog geen sterren gezien. Alsof God de planeet aarde
voor straf in een hoekje had gezet, voor een onbekende tijd buiten het
zicht van de andere planeten en sterren.
Met de wind in zijn rug loopt de jongen naar het antiquariaat. Een
paar dagen geleden had hij ze voor het eerst gezien. Op een avond
toen hij langsliep met zijn nieuwe moeder zag hij ze in het raamkozijn.
Schitterend in het donker hadden ze zijn aandacht getrokken en hem
teruggevoerd naar dat wat hij kende. In zijn hoofd had hij geprobeerd
moed te verzamelen, om zijn nieuwe moeder een trekje aan de mouw
van haar jas te geven, maar hij had het niet gedurfd. 		

Op de houten gevel van het antiquariaat staat in sierlijke letters ‘Willems antiquariaat’. In de winkel
slaat de klok 1 uur. Het is tijd voor de lunch. Zoals gewoonlijk eet Willem, de antiquair, aan de
toonbank zijn boterham met kaas en drinkt daarbij een flink glas melk.
‘Tingelingeling’, de deur gaat open. Een kleine jongen, hooguit 6 of 7 jaar, treedt binnen in de
stille ruimte. Willem is een lange man, grijzend bij de slapen en in de herfst van z’n leven. Zijn
ogen kruisen die van de jongen. De inval van het licht accentueert het zachte gezichtje. Op zijn jas
prijkt een naamplaatje met ‘Jantje’ erop. De oer-Hollandse naam strookt niet met z’n uiterlijk. Hij
heeft blonde haren, noch blauwe ogen of een blanke huid. Op zijn rug draagt hij een rugzakje van
doorschijnend plastic.
De ogen van de jongen tastten alle hoeken van de kamer af en stoppen dan. Hij loopt naar het
raamkozijn. Geld heeft hij niet, hij pakt gewoon wat daar ligt en stopt het in zijn doorzichtige
rugzakje, een pakje glow-in-the-dark sterretjes . 			
Met een leeg gevoel kwam hij zojuist binnen. En nu is hij vervuld met een warmte door het weerzien.
Eerst voelde hij zich afgesneden van alles wat hij kende en net als een plantje, gestekt en verkast naar
nieuwe bodem, vervreemd. Hij moest nog wennen aan de omgeving, de eetpatronen, de mensen
en de frisse Hollandse lucht. Alles om hem heen had een andere identiteit aangenomen. De mensen,
dieren, planten en ook de lucht hebben voorgoed gedag gezegd. Op de plek waar hij eerst woonde,
heerste eenvoud en rust. En ’s nachts, als de schitterende sterren aan het firmament stonden, werden
zowel zijn troosteloze gemoedtoestand als de nachtelijke hemel verlicht.
‘Tingelingeling’, de deur klapt achter hem dicht. Willem kijkt door het raam de jongen na. Hij was niet
in staat om zijn eigendom terug te eisen. Hij wilde het ook niet. Buiten pakt de jongen de sterretjes
en gooit ze de lucht in. Lachend en schreeuwend juicht hij de vliegende sterren toe. Iets verder vallen
ze verspreid over de straat op de grond. De wereld staat op zijn kop. Hemel en aarde hebben van
plek gewisseld. Daar op de plek van de sterretjes zal hij beginnen zich te wortelen, om er nooit meer
uitgehaald te worden.
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Leerlingen leggen
vaak ingewikkelde
zaken uit op een heel
begrijpelijke manier
Het van en met elkaar leren is een belangrijke karakteristiek
van montessorischolen. Leerlingen zijn in de leeftijdsfase
van het voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal
functioneren met leeftijdsgenoten. Al enige tijd heeft het RML
een tutorensysteem, waarbij leerlingen die goed zijn in een
bepaald vak, andere leerlingen die minder goed zijn in een
bepaald vak helpen. Myra Makovitz is coördinator van dit
tutorensysteem. We gaan met haar in gesprek.

Het
tutorensysteem
Myra met leerlingen

Deel jij de opvatting dat leerlingen veel van
medeleerlingen kunnen leren?
k deel deze opvatting zeker. Leerlingen uit de
onderbouw kunnen van elkaar leren, maar vooral
van leerlingen uit de bovenbouw. Leerlingen uit de
bovenbouw begrijpen vaak heel goed waar de
brugklassers en tweedeklassers tegenaan lopen,
omdat zij bepaalde problemen een paar jaar geleden
zelf ook hadden. Doordat de bovenbouwleerlingen
begrip tonen, nemen de leerlingen uit de onderbouw al
snel iets aan van de bovenbouwleerlingen. Daarnaast
kennen de bovenbouwleerlingen de meeste docenten
goed en daardoor is het makkelijk om met elkaar te
praten over bepaalde vakken. Leerlingen leggen vaak
ingewikkelde zaken uit op een heel begrijpelijke manier.
Daarnaast vind ik de bovenbouwleerlingen vaak erg
inventief in het bedenken van oplossingen. Als een
bepaalde aanpak niet werkt, proberen ze wat anders.
Bovendien vind ik het ook mooi dat leerlingen van
zichzelf leren. Ik hoor maar al te vaak: “Doordat ik het
vak aan een ander ben gaan uitleggen, ben ik de stof
zelf ook weer een stuk beter gaan begrijpen.”

I
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Nu is de ene leerling wat meer geschikt dan de ander
leerling om een medeleerling te begeleiden. Hoe
selecteer je de juiste tutoren?

Het blijft altijd een kwestie van vraag en aanbod.
Leerlingen geven zich bij mij op en zij vertellen daarbij
in welk vak zij begeleiding willen gaan geven. Het kan
zijn dat er veel vraag is naar tutoren wiskunde, maar
dat er bijna geen aanbod is, omdat er bijvoorbeeld veel
meer leerlingen zich hebben opgegeven als tutor voor
een taal. Dan moet je gaan zoeken en de docenten van
het betreffende vak vragen of zij leerlingen die goed zijn
in hun vak, willen vragen om tutor te worden.
Als ik meerdere leerlingen heb voor een bepaald vak,
dan kijk ik vaak naar welke jaarlaag het beste bij een
andere jaarlaag past qua niveau. Aangezien ik niet
alle onderbouwleerlingen ken, blijft het zoeken naar de
juiste match soms lastig. Als ik echt twijfel dan vraag
ik de coördinatoren, die de leerlingen beter kennen,
om hulp. Soms is er geen klik tussen twee leerlingen. Ik
vertel leerlingen tijdens een introductie KWT dat dit kan
gebeuren en dat zij zich vrij moeten voelen om dit aan
te geven. Ik ga dan op zoek naar een nieuwe match.
Het belangrijkste vind ik echt het enthousiasme van de
leerlingen. Vaak staan zij te trappelen om te beginnen.
Bovenbouwleerlingen voelen zich toch een soort meester
of juf worden. Ik heb bijna altijd te veel tutoren.
Wat maakt je werk als tutorcoördinator zo leuk?
Het allerleukste is dat je leerlingen ziet groeien. Je ziet
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leerlingen die begeleiding krijgen van een tutor meer
vertrouwen krijgen; dat is zeker het geval wanneer hun
resultaten dan ook nog verbeteren. Aan de andere kant
zie ik dat de tutoren trots zijn, als ze een bepaald vak
goed weten over te brengen. Als ik de tutoren aan het
werk zie tijdens de KWT op dinsdag, dan ervaar ik
ontzettend veel positiviteit, want er wordt samen aan
verbetering gewerkt. Het is ook ontzettend mooi om te
zien hoe een brugklasser soms wat onzeker binnenkomt
en twijfelend naast een grote 6 VWO-leerling gaat
zitten. Er wordt toch een beetje opgekeken tegen de
oudere leerlingen. Na een paar lessen zie ik al dat er
eerst een gezellig praatje wordt gemaakt; er wordt ook
gelachen met elkaar. Soms worden er ook adviezen
over andere dingen gegeven dan het vak. Sommige
leerlingen helpen bijvoorbeeld ook met het maken van
een weekplanning voor het huiswerk.

dan worden zij direct aangesproken door de mentoren.
Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie en het
onderhouden van de contacten. Ik ben altijd aanwezig
in het lokaal, want het is belangrijk dat leerlingen direct
bij mij met hun vragen en problemen terechtkunnen.
Om het tutoraat uit te breiden hebben wij een paar jaar
geleden de “supertutor” in het leven geroepen. Dat is
een leerling uit een examen- of voorexamenklas die zelf
al een keer tutor is geweest en die voor een andere
groep staat, omdat wij niet alle leerlingen in éen lokaal
kwijt kunnen. Die leerlingen beantwoorden vragen,
doen de absentenregistratie en springen zelf in als
een tutor absent is. Deze leerlingen moeten solliciteren
voor deze functie. Het is een functie die geliefd is,
omdat deze op het Montessori Academiecertificaat
vermeld wordt; leerlingen kunnen zo aantonen dat ze
beschikken over leidinggevende capaciteiten.

Zijn er plannen om deze vorm van leerlingbegeleiding
verder uit te breiden?
Het tutorensysteem heb ik geloof ik zo’n jaar of vijftien
geleden opgezet. Wij begonnen met een heel klein
groepje; nu zijn er inmiddels zo’n zestig deelnemende
leerlingen per periode. De kracht zit ‘m wel in een
goede organisatie; leerlingen worden op vaste
momenten ingeschreven en als zij niet komen opdagen,

Er zijn plannen om het tutoraat verder uit te breiden
in de brugklas. Zelf denk ik bijvoorbeeld ook aan het
uitbreiden van het systeem met bijvoorbeeld een extra
“supertutor”, maar alleen als er voldoende vraag
naar tutoren is. Op dit moment kunnen wij nagenoeg
iedereen helpen die een tutor zoekt en dat is fijn!
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School at sea

Eén van de hoofddoelen van montessorionderwijs is het vergroten van
de zelfstandigheid van leerlingen. Toen Suzanna Lap een tijd geleden
aangaf dat zij graag zes maanden onderwijs op zee wilde volgen,
werkten wij graag mee om dit plan een succes te laten worden.

D

e voorbereidingen werden getroffen en in
de herfst stapte zij samen met zo’n dertig
andere leerlingen aan boord van een driemaster; klaar om de oceaan over te varen.
De organisatie School at sea houdt tijdens
de reizen contact met de scholen van de leerlingen, om
ervoor te zorgen dat leerlingen het programma dat hun
klasgenoten in Nederland volgen, grotendeels kunnen
volgen. Maar de leerlingen leren zo veel meer; ze leren
navigeren, koken, organiseren expedities en eigen
reizen, evalueren, nemen leiding en werken samen. We
blikken even terug met Suzanna.
Hoe kwam je op het idee om mee te gaan met School at sea?
En jongen die ik kende was deelnemer geweest. Toen
ik van het project hoorde ben ik naar een informatieweekend van School at sea geweest; ik wist meteen dat
dit echt wat voor mij was.
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Welke ervaringen ben je rijker?
Over het algemeen heb ik vrij veel geleerd. Maar je
leert veel meer dan alleen wat er in de boeken staat.
Zo leer je veel over de (cultuur)verschillen in de wereld.
Cuba, Dominica, de San Blas eilanden en de Kaapverdische eilanden verschilden wel het meest van de Nederlandse cultuur. Ook heb ik veel soorten vulkanisme
gezien; dit maakte dat ik het onderdeel vulkanen bij het
vak aardrijkskunde ook echt interessant begon te vinden,
doordat je het ook in het echt ziet.
Op sociaal gebied leerde je elke dag wat nieuws. Zo
was je er met elkaar verantwoordelijk voor dat het schip
schoon bleef. Maar hoe ga je bijvoorbeeld om met
iemand die al weken zijn troep niet opruimt? Ga je er
wat van zeggen? Of hou je liever die persoon te vriend
en neem je het risico dat je dan nog een maand in de

"Een curieus gezelschap gaat per
zeilboot op zoek naar een verloren
vriend. Karakters botsen en versterken
elkaar aan boord en op land. Langs de
kusten van Bretagne, Ierland, Schotland,
de Shetlands en IJsland, tot diep in een
Noorse fjord – overal wordt gezocht.
(afbeelding routekaart zie bijlage )
Ondertussen vormen de lokale cultuur
en het landschap vaste ingrediënten van
dit avontuur. Een bron van inspiratie
voor dyslectische Gezinus, die zijn
taalhandicap compenseert door te rijmen
in limericks over alles wat hij ziet of
verzint."

troep zit. Dit is maar een voorbeeld, maar er waren
bijvoorbeeld ook eigen reizen: acht deelnemers en een
begeleider waren samen verantwoordelijk voor het
organiseren van de reis. De groep mocht nooit gesplitst
worden en je had maar een beperkt bedrag. Hoe ga
je je week indelen zodat je ook de laatste dag een
slaapplek en eten hebt, maar ook nog wat leuks kan
doen? Je moet dan rekening houden met ieders wensen
en dit leidde soms tot grote discussies.
Ook waren er scheepsovernames. Tijdens de scheepsovernames wordt er aan alle deelnemers gevraagd een
sollicitatiebrief te schrijven voor een functie aan boord.
Een aantal functies moet gevuld worden om het schip
te kunnen varen. Alleen in die week van de scheepsovername moest het schip gewoon blijven varen, schoon
blijven en ook moest er eten komen; sommige leerlingen
moesten bijvoorbeeld ook nog aan school werken tijdens
de scheepsovernames. Uiteraard liep een en ander niet
altijd soepel; we moesten dan met 36 deelnemers een
probleem oplossen. Dan moest dus éen van de leerlingen
de leiding nemen tijdens het gesprek, want we waren er
al snel achter dat we nergens kwamen en het vooral een
grote bende werd, als dit niet gebeurde.Het plannen van
het eten was ook een grote uitdaging. In het begin van
de reis wisten we nog niet echt hoe we het eten moesten
plannen, dus toen kwam het wel voor dat we drie dagen
lang elke maaltijd rijst aten. Dan merk je ook meteen,
dat elke stap die je zet gevolgen heeft. Dit was denk ik
wel een van de grootste eye openers deze reis.
Waarom raad je het project aan aan andere leerlingen?
Het is ongelooflijk leerzaam; je wordt een stuk zelfstandiger. Ook ga je dat wat je op school leert, beter begrijpen, omdat je veel tegenkomt in de praktijk. Je ziet heel
veel van de wereld, maar bovenal is het ontzettend gezellig.
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B

ovenstaande tekst is een korte samenvatting
van Gezinus en de limerick het tweede boek
van Hein Doeksen. (RML 1965-1970) dat in
december 2020 uitkwam en sindsdien te
verkrijgen is bij de boekhandel. Dat Hein,
naast zijn beroep als architect, boeken is gaan schrijven,
komt misschien wel mede door de docent die hij op het
RML had...
‘Ik worstelde als kind met de geschreven taal. Woordblind
noemde men dat toen. Pas op het Rotterdams Montessori
Lyceum, toen mijn docent Nederlands – meneer Reisel –
mij bij iedere onvoldoende steevast een ‘beelddenker’
noemde, ontstond de motivatie mijn dyslexie zélf aan te
pakken door verzonnen verhalen op te schrijven. Voor
spelling bleef ik daarbij nog lang onvoldoendes scoren,
maar de verhaallijn van mijn opstellen werd door
meneer Reisel zeer gewaardeerd. Dit gaf mij het zelfvertrouwen door te gaan, waarbij ik daarnaast thuis door
mijn moeder veel, héél véél, werd voorgelezen, terwijl
mijn vader graag verhalen vertelde en goed kon rijmen –
vooral limericks. Dat alles bij elkaar heeft mij toen enorm
geholpen om taal toch leuk te gaan vinden. Spelen met
woorden voordat je ze goed kunt lezen en schrijven.
“Later ben ik ervan overtuigd geraakt dat je kinderen
niet genoeg verhalen kunt vertellen of nog beter: voorlezen.
En niet alleen kinderen met een taalachterstand, zoals
ikzelf indertijd - en nog een beetje. Door hen voor te
lezen ervaren zij het plezier van het kunnen lezen zonder
dat ze misschien zelf al zo ver zijn. Ze horen woorden
die op schrift misschien nog veel te moeilijk zijn, maar
door het voorgelezen verhaal langzaam betekenis krijgen. Al luisterend kunnen ze hun fantasie laten gaan en
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Gezinus en
de limerick

juist die fantasie is de bron van energie om op ontdekking uit te gaan – zelf te gaan lezen. Daarom heb ik dit
boek ook heel karig geïllustreerd. Het lijkt er wel op dat
kinderboeken de wedloop zijn aangegaan met het digitale scherm. Bladzijde na bladzijde vrolijk gekleurde
plaatjes van wat ook te lezen of voor te lezen valt en…
te fantaseren víél! Dus in dit boek geen afbeeldingen
van de hoofd-‘personen’ en nauwelijks plaatjes tussen de
tekst. Alleen een simpel potloodschetsje – met dank aan
mijn RML tekenleraar meneer van der Erve – aan het
eind van ieder verhaal.’
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Onze dierbare collega Marianne Splithof is op 21 november
2020 overleden. Marianne is een duizendpoot op het RML
geweest: zij was docent biologie, mentor, coördinator 2e klas;
zij coördineerde ook de huiswerkbegeleiding en de zorg.
De Parade, Lowlands, Pinkpop... Dit zijn slechts
enkele voorbeelden van festivals die het afgelopen
jaar niet konden doorgaan. Bioscopen en theaters
waren lange tijd gesloten; we moesten het doen
met Netflixseries.

De kunstexpo
Marianne Splithof

Z

20

W

at hebben we de kunst en cultuur gemist het afgelopen jaar! Des te
leuker was het daarom dat de kunstexpo van de examenleerlingen toch
doorgang kon vinden. Donderdagmiddag 15 april presenteerden de
examenleerlingen van Beeldende Vorming en Muziek hun werk. Elke
leerling mocht een bezoeker meenemen. Ik had het grote geluk dat
V6-leerling Pieke Roos mij uitnodigde. De kunstsectie had een kunstroute uitgezet. Bij de
tekenlokalen kon ik genieten van het prachtige werk van de leerlingen. Leerlingen vertelden
enthousiast en professioneel over de keuzes die zij gemaakt hadden. Ik werd echt geraakt
door de schitterende expositie. Nog nagenietend kwam ik in de aula waar het prachtige
pianospel en de mooie solo’s mij het gevoel gaven dat ik in De Doelen zat. Het eindpunt
van de kunstroute was het muzieklokaal. De band die daar speelde zorgde voor een
spetterend einde van een fantastische middag!
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ij vertoefde
als docent
biologie
graag op
de -zoals
zij het noemde - BINAS
afdeling: de vleugel van
biologie, natuurkunde en
scheikunde. Daar voelde
zij zich thuis, de afdeling
was een schooltje binnen
de school. Marianne
speelde hier een vooraanstaande rol. Als mentor van de eerste klas behoorde zij
jarenlang tot de uitverkoren groep, die de brugklaswerkweek begeleidde naar Dalfsen, Herkenbosch en later
Asten. Een oud-collega verwoordt dit treffend met de
woorden: “Ik zie haar in gedachten bij het winkeltje op
het brugklaskamp de voedselpakketten uitdelen.”

indirect met de benoeming bemoeid heeft. Tomeloos
waren haar energie en inzet! Marianne had oog voor
anderen, niet alleen voor collega’s. Vooral de leerlingen
die het wat moeilijker hadden trokken haar aandacht.
Eindeloos geduldig – ze kon lang met leerlingen zitten,
eindeloos praten, eindeloos luisteren, ook veelvuldig
telefoneren met ouders in de avonduren. Maar daarna
was het meestal wel opgelost en dit heeft voor tal
van leerlingen een verschil gemaakt. Als een echte
montessoridocente gaf Marianne aan leerlingen die het
nodig hadden een tweede kans, een derde kans, een
vierde en desnoods een vijfde.

Wanneer er optredens waren deed je nooit een vergeefs
beroep op Marianne: cabaret, toneel, lustrum of koldergala’s. Zij maakte deel uit van tal van commissies:bijna
geen enkele schoolleider is tijdens haar laatste 25 RMLjaren benoemd zonder dat Marianne zich direct of

Marianne was voor het RML een markant persoon en
het RML houdt dierbare en dankbare herinneringen aan
haar. Dat jij, lieve Marianne zo snel bent weggegleden
is voor ons heel onverwacht gekomen. De talloze
prachtige herinneringen blijven...
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Na haar pensioen in 2012 is zij nog jarenlang komen
opdraven als spelleider op de jaarlijkse sportdag.
Ook nam zij nog geen afscheid van oud-collega’s, want
zij organiseerde samen met Doesjka Lansdaal twee keer
per jaar een lunch in Rotterdam voor alle pensionado’s
en enkele vertrokken collega’s.
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nmiddels zijn zij beiden gepromoveerd. Vanuit de
op het RML aangewakkerde nieuwsgierigheid
studeerde Tiuri bestuurskunde en Sophie psychologie;
beiden volgden een studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De wetenschap smaakte naar meer en
ze zijn beiden gepromoveerd aan de universiteit van
Maastricht. Tiuri (in 2019) in de medische onderwijskunde
en Sophie (in 2021) in de jeugdpsychiatrie. Hieronder
gaan zij nader in op hun werk:
Tiuri: Het opleiden van medisch specialisten gebeurt in
Nederland in een aantal stappen. Eerst wordt de opleiding geneeskunde gevolgd, daarna kan een arts zich
verder specialiseren. Tijdens deze vervolgopleiding
werkt de arts - afhankelijk van het specialisme - tussen
de vier en zes jaar in een opleidingsziekenhuis. Artsen
in opleiding draaien volledig mee in de patiëntenzorg.
Mijn onderzoek richt zich op de relatie tussen de
medische vervolgopleiding en de bedrijfsvoering van
opleidingsziekenhuizen. Hierbij kijk ik met een bestuurs-

voor de samenleving. Helaas is het juist voor jonge
mensen vaak moeilijk om hulp te vragen en de juiste
hulp te vinden wanneer zij niet goed in hun vel zitten.
Jongeren vinden het vaak moeilijk om bij zichzelf (en
anderen) te herkennen wanneer het niet goed gaat; er is
nog veel schaamte rondom psychische problemen en het
is voor jongeren vaak moeilijk te weten waar je terecht
kunt wanneer je je realiseert dat je hulp nodig hebt.
Als het jongeren toch lukt om hulp te vragen, komen zij
vaak op een (lange) wachtlijst, moeten ze intensieve
diagnostische trajecten doorlopen en lopen ze op de
leeftijd van 18 tegen de grens tussen kind & jeugd- en
volwassenzorg aan. Ze voelen zich niet gehoord. Als
psycholoog en onderzoeker richt ik mij op het verlagen
van deze drempels, en daarmee probeer ik de hulp voor
jongeren met psychische problemen toegankelijker te
maken. Een belangrijk onderdeel van mijn werk vormt
het opstarten van de Nederlandse @ease centra: deze
zijn nu ook in Rotterdam te vinden (www.ease.nl).

Als psycholoog en onderzoeker probeer
ik hulp voor jongeren met psychische
problemen toegankelijker te maken
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Montessorianen
in de wetenschap
Tijdens hun RML-tijd waren Sophie en Tiuri niet van het podium in de aula weg te denken.
Aan alles deden ze mee. Dat Sophie en Tiuri veel in hun mars hebben, weten we al lang.

WIJ MONTESSORIANEN

kundige blik hoe zorgsystemen en opleiding met elkaar
verweven zijn en met elkaar interacteren.
Mijn promotieonderzoek richtte zich op een recente
onderwijsvernieuwing in het medisch opleiden: het
aanbieden van flexibele leertrajecten waarin de competentieontwikkeling leidend werd voor de opleidingsduur.
Dit is vergelijkbaar met het behalen van een rijbewijs,
we stellen niet vooraf vast hoeveel lessen iemand nodig
heeft, maar kijken gedurende de rijopleiding hoe een
bestuurder zich ontwikkelt. Deze flexibilisering van de
opleiding schuurt met het zorgsysteem dat goed gedijt
bij planbaarheid. Deze spanning heeft een geweldige
inkijk gegeven in de manier waarop opleiden en
bedrijfsvoering met elkaar verweven zijn.
Sophie: Het merendeel van de psychiatrische stoornissen
ontstaat al vroeg in het leven: voor de leeftijd van 25.
Daarmee is de periode tussen het 12e en 25e levensjaar
een kwetsbare periode. Tegelijkertijd is deze tijd een
periode waarin belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden;
zo moeten jongeren onder andere een diploma halen,
werk zoeken en zelfstandig wonen. Het ontwikkelen van
psychische problemen bij jongeren kan hierdoor langetermijngevolgen hebben, zowel voor het individu als
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Hier kunnen jongeren van 12-25 jaar gratis en anoniem
terecht voor een luisterend oor bij getrainde leeftijdsgenoten en ervaringsdeskundigen. Professionals zijn op
de achtergrond aanwezig.
Zowel Tiuri als Sophie zijn na hun promotieonderzoek
verbonden gebleven aan de universiteit van Maastricht.
Tiuri zet zijn onderzoek naar de organisatie en bedrijfsvoering van (medisch) onderwijs voort. Hij begeleidt een
groep onderzoekers die onderzoek doet naar de kwaliteit van onderwijs, de kwaliteit van zorg en naar gedragsverandering binnen (complexe) zorgorganisaties. Sophie
doet vervolgonderzoek naar toegankelijke hulp voor
jongeren waarbij ze speciale aandacht heeft voor kwetsbare groepen, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking of kinderen van ouders met psychiatrische
problematiek.
Sophie en Tiuri: met veel plezier denken wij terug aan
onze tijd op het montessorilyceum: het RML is zoveel
meer dan een school. Warme herinneringen hebben we
aan de culturele avonden, de musicals, de pauzes en de
KWT’s in het muzieklokaal. Hechte vriendschappen en
natuurlijk onze relatie zijn een blijvend aandenken!
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IN GESPREK MET

Wij montessorianen…

Mike Bodde

In vrijheid opgevoed…

Hij is wekelijks te zien als huispianist bij Podium Witteman. Bij het
grote publiek werd hij vooral bekend vanwege zijn optreden in het
Nederlandse televisieprogramma Kopspijkers. Hilarisch waren zijn
imitaties van onder andere Ivo Opstelten en André Hazes.

Bovenstaande regels zijn de eerste regels
van het lied dat elke brugklasser leert
tijdens de brugklaswerkweek en dat ieder
de rest van het leven nog kent.

M

zinnig goed. Ik ben meerdere keren naar een concert
geweest. De bandleden vroegen mij om samen een
programma te maken. Ik zei natuurlijk meteen ‘ja!' Verder
ben ik aan het schrijven. Ook ga ik samen met Joris Lutz
optreden. Verder creëer ik momenteel stukjes muziek van
een minuut lang. Ik noem deze ’OMG’ s: one minute
gems, parels van een minuut. Sinds enige tijd post ik
direct na Podium Witteman een filmpje van een eigen stuk
van 1 minuut. Ik doe dit ook in de zomermaanden. Van
de beste OMG’s maak ik een cd.

J
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arenlang trad hij samen met Thomas van Luyn op
met de Mike & Thomasshow; met Thomas won
hij ooit in 1991 het Groninger Studenten Cabaret
Festival won en daarna het Amsterdams Kleinkunst Festival. Hij speelde en speelt in verschillende
bands en heeft inmiddels meerdere boeken geschreven.
Kortom, een uitzonderlijk getalenteerde creatieve duizendpoot… De afgelopen jaren richt Mike zich vooral op de
muziek. Ik mocht hem wat vragen stellen…
Hoe zag de afgelopen tijd er voor jou uit?
De afgelopen maanden namen de uitzendingen van
Podium Witteman veel tijd in beslag. Het is wel ontzettend leuk om te doen! Verder ging er het afgelopen jaar
helaas natuurlijk veel niet door. Wel heb ik met mijn
vrouw Ineke met de voorstelling Muziek voor de vermoeide reiziger het afgelopen najaar in buitenplaats Doornburgh opgetreden. We speelden stukken van Stephen
Sondheim en The Beatles en ook eigen werk. Het was
leuk om samen op te treden. Over muziek zijn mijn
vrouw en ik het altijd eens!
Wat ziin de plannen voor de komende tijd?
De komende tijd treden we op met de Steely Dan Tributeband. Ik kijk hier enorm naar uit. Deze band is echt waan-

aar waar elke leerling alles weet van
Justin Bieber en rapper Boef, kan
geen enkele (oud-)leerling, vertellen
wie de schrijver of schrijfster is van
het lied. Het is dus echt de allerhoogste tijd om hierin verandering te brengen!! In mei
bracht ik een bezoek aan de schrijfster van het
montessorilied.
Fanny Italianer- De Josselin de Jong is inmiddels 91,
maar al bij binnenkomst van het mooie appartement
in Den Haag, valt mij haar scherpte op. Bij een kopje
thee vertelt zij over haar leven. Haar inmiddels overleden man was diplomaat en samen met hem heeft
zij veel van de wereld gezien. Samen hebben zij vier
zonen. Wanneer wij het over haar RML-tijd hebben,
wordt al snel duidelijk dat zij slechts twee jaar een
leerling was van het RML. Vanwege de oorlog verhuisde de familie De Josselin de Jong meerdere keren.
Eerst kwam Fanny terecht op het VCL, daarna op het
Baarsch lyceum, vervolgens op het Amsterdams
lyceum en uiteindelijk kwamen Fanny en haar zus
terecht op het RML dat toen nog huisde op de Westersingel. Fanny geeft aan dat de organisatie van het
RML in die tijd ronduit rommelig was. Toch kijkt zij
met veel plezier terug op haar RML-tijd. Er werd veel
georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur
en zij zat in een klas met slechts vijf leerlingen! Op
de vraag wat haar ertoe bracht het montessorilied
te schrijven was haar antwoord kort: alle andere
montessorilycea hadden een lied, maar het RML had
geen lied. Daarom hebben Peter Loeff en ik samen dit
lied geschreven!

Kom je nog vaak in Rotterdam?
Zeer geregeld. Eens per jaar ga ik samen met mijn twee
kinderen een weekendje naar Rotterdam. We logeren dan
in Hotel New York en vermaken ons uitstekend. Er is altijd
veel te doen. Ik heb de afgelopen jaren ook regelmatig
opgetreden in bijvoorbeeld theater Walhalla. Er zijn nu
plannen dat ik samen met Joris Lutz ga optreden. Heel leuk,
want wij kennen elkaar al heel lang!
Hoe kijk je terug op je montessoritijd?
Ik heb een leuke schooltijd gehad. Je kreeg heel veel
ruimte; alles kon daar! Er waren heel veel (culturele)
evenementen. Om mee te mogen doen aan de musical
stonden de leerlingen in de rij. De meest waanzinnige acts
heb ik tijdens de culturele avonden voorbij zien komen.
Eens sprong iemand vanaf een trampoline de aula in. Ik
deed aan van alles mee, ben ook nog sportcommissaris
van de bond geweest en speelde onder andere met Joris
Lutz in de band Joey Angel Face & The Erected Nipples.
We repeteerden in de schuur van Luc Lutz. Heel leuk dat
Joris en ik nu weer samen gaan optreden!
Zou je de leerlingen die nu op het RML zitten nog wat
willen meegeven?
Doe wat je leuk vindt. Realiseer je dat niet alles wat je
doet een succes hoeft te worden. Ook ik heb wel eens
een theaterprogramma gemaakt dat slechte recensies
kreeg. Ooit schreef ik een dromenboek; ook dat was
geen succes. Nogmaals, het maakt niet uit, zolang je
maar plezier beleeft aan dat wat je doet!
Na enige tijd namen we weer afscheid. Ik vond het een
zeer inspirerende middag; echt ongelooflijk hoeveel
moois sommigen kunnen maken!
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Het is voor mij duidelijk: het is geheel niet toevallig
dat uitgerekend deze dame éen van de schrijvers
is van het lied dat wij nog altijd vol overtuiging
zingen! Fanny’s geest spiegelt de zelfstandigheid, de
levensvreugd en de open blik…
Als ik haar vraag of ze het leuk vindt om een bezoek
te brengen aan het brugklaskamp, geeft ze aan dat
dat wellicht om fysieke redenen niet haalbaar is;
inmiddels hebben wij echter ruim een jaar ervaring
met het tot stand brengen van een verbinding op
afstand en heel graag blijven we in contact met Fanny!
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INTERVIEW

Het regisseren van toneel is voor mij
relatief nieuw; ik voel mij daarom
vrijer om wat uit te proberen. Als ik
film ben ik strenger

Nanouk
Leopold

op het toneel, tegelijkertijd, soms door elkaar heen,
heel precies gescript als in een partituur hun toestand
bespreken. De première moet nog komen. Het
regisseren van toneel is voor mij relatief nieuw; ik voel
mij daarom vrijer om wat uit te proberen. Als ik film ben
ik strenger. De komende tijd ga ik een opera maken; dit
is voor mij geheel nieuw.

Inmiddels twintig jaar geleden debuteerde Nanouk Leopold op het IFFR
met Îles flottantes; de start van een prachtige filmcarrière. Haar film
Guernsey (2005) won twee gouden kalveren en werd geselecteerd voor
het filmfestival van Cannes, Wolfsbergen (2007), Brownian movement
(2010), Boven is het stil (2013) en Cobain (2018) waren te zien op het
filmfestival in Berlijn en wonnen meerdere prijzen op internationale
filmfestivals. Ook regisseerde ze verschillende toneelvoorstellingen van ITA.
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amen met haar partner beeldend kunstenaar
Daan Emmen maakt zij sinds 2008 videoinstallaties onder de naam LeopoldEmmen.
Samen maakten ze onder meer een zes uur
durende film Close-Up voor het Size Mattersprogramma van het IFFR in 2009, die werd vertoond
op het Hofpoort-gebouw in Rotterdam. Vanaf begin juni
is in het kader van de tentoonstelling Vive le Cinéma
werk van hen te zien in Eye filmmuseum. Op haar oude
middelbare school sprak ik met haar.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het
filmmuseum en de vijftigste editie van het Internationale
Film Festival Rotterdam (IFFR) hebben Eye en het IFFR
vijf belangrijke filmregisseurs uit vijf verschillende
werelddelen benaderd. Eye en IFFR benaderen hiermee
de grenzeloze kracht en diversiteit die zo essentieel is
voor hun programmering. Jij en je partner maakten een
ruimtelijke filminstallatie. Wat willen jullie laten zien?

Aan vijf filmmakers is gevraagd om speciaal voor de
tentoonstelling een werk te maken dat gebruik maakt
van de mogelijkheden van de driedimensionale ruimte in
plaats van het tweedimensionale bioscoopdoek.
Wij kregen de volledige vrijheid om een ruimtelijk
werk te maken dat ons film op een nieuwe manier laat
ervaren. Met ons werk Filmwork for Eye: 5 Scenes at a
Walking Pace hebben wij geprobeerd om met licht en
geluid een fysieke en ruimtelijke filmische ervaring te
creëren.Ik zag overigens net op Facebook dat het Eye
filmmuseum op 1 juni weer opengaat. Dit is echt heel
fijn! Het was heel bijzonder om dit kunstwerk te maken,
maar je wilt het toch ook graag laten zien.
Hoe zag de afgelopen tijd er voor jou uit?
Ondanks dat alles dicht is, heb ik veel te doen gehad.
In Berlijn regisseerde ik een stuk van de Britse toneelschrijver Alice Birch; het gaat over drie generaties
suïcidale vrouwen uit dezelfde familie, die staand
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We hebben de afgelopen tijd veel gemist; zo hadden
we minder contact met anderen en konden we niet
of nauwelijks reizen. Velen geven een bezoek aan
een theater, een filmhuis of een concertzaal misschien
wel het meest gemist te hebben. Waarom is kunst zo
belangrijk voor mensen?
Kunst maakt mensen wakker, kunst leert je op een
andere manier naar de wereld te kijken en dat geeft
ruimte. Het bepaalt veel meer dan sommigen soms
denken. Kijk bijvoorbeeld naar dit schoolgebouw.
De wijze waarop het is vormgegeven heeft invloed op
hoe je je voelt. Het is zo ontzettend belangrijk dat het
belang van kunst onderkend wordt. Hoe je als land
omgaat met kunst en cultuur, heeft namelijk ook invloed
op het aantal mensen dat iets gaat zien. In Frankrijk
krijgen leerlingen bijvoorbeeld op de middelbare school
filosofie en filmgeschiedenis. Dit maakt dat leerlingen

later toch anders naar films kijken. Het lijkt er soms op
dat er in het Nederlandse onderwijs te weinig tijd is om
leerlingen mooie films te laten zien. Dat is jammer want
het in aanraking komen met kunst is zo belangrijk. Ook
als je later bijvoorbeeld economie of geneeskunde gaat
studeren heb je wat aan creativiteit.
Hoe kijk je terug op je tijd op het RML?
Op het gebied van kunst en cultuur heb ik echt veel
aangereikt gekregen. Met veel plezier denk ik terug aan
de culturele avonden en aan de musicals. De musicals
waren echt ongelooflijk populair: iedereen wilde
meedoen. Ik zat ook in het poëzieteam: we nodigden
bijvoorbeeld dichters uit. Er was ook veel aandacht voor
muziek. Onder leiding van Leo Aussems hebben we een
single opgenomen met het koor. Anderen zaten weer in
een band. Leerlingen die zelf nergens aan meededen,
kwamen dan vaak wel weer kijken. De culturele
avonden waren echt drukbezocht!
We maken nog een foto bij de muurschildering die haar
zus die ook op het RML gezeten heeft gemaakt heeft en
nemen afscheid.
De expositie Vive Le Cinéma is t/m 5 september 2021 in
Eye Filmmuseum te zien.

OPROEP
In 2022 viert het RML het lustrum. We zoeken oud-leerlingen die het leuk vinden om bijvoorbeeld
te helpen met het organiseren van de reünie. Ook als je het leuk vindt om op een andere manier
een bijdrage te leveren, horen we het graag. Zo zijn wij nog op zoek naar wat oud-leerlingen
die in een filmpje wat vertellen over hun tijd op het RML. Vind je het leuk om een lezing te geven,
wil je het bestuur van Wij Montessorianen versterken, kun je leerlingen ontvangen op je werkplek,
we horen het graag! wijmontessorianen@rml.nl
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