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Montessorianen 
In dit hoofdstuk op mijn website komen mensen aan bod die zich op een bepaalde 
manier onderscheiden hebben als Montessoriopvoeder in Nederland of daarbuiten. 
Het gaat meestal om mensen die ik ken, waar ik mee gewerkt heb. Maar niet alleen 
om hen. 

Als je na het lezen van hun persoonsbeschrijvingen het idee hebt dat een bepaalde 
persoon in deze galerij thuishoort, dan kun je me je bijdrage sturen. In Word. Twee 
tot drie A4-tjes. Ik zal dan overwegen of ik deze persoon ook toevoeg aan het rijtje 
hieronder. En ik ga zelf ook verder met het toevoegen van beschrijvingen. 
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Ans Heyenk (1898 – 1993) 
Ans Heyenk werd in 1898 geboren in het Utrecht-
se Renswoude. Haar eerste betrekking was op de 
1ste Openbare Lagere Montessorischool in 1926. 
Samen met Riet Kuperus. In 1937 werd in Am-
sterdam West de 7de Montessorischool gesticht. 
Ans kreeg het verzoek om daar hoofd der school 
te worden. Riet was in 1934 al aan de 6de Montes-
sorischool benoemd. 

Ik leerde Ans kennen in 1962 toen ik als reserve-
onderwijzer ging werken aan de 5de Openbare 
Lagere Montessorischool in Amsterdam. In de Wa-
tergraafsmeer; een klein half uur fietsen van Dui-
vendrecht, waar ik toen woonde, vandaan. Ik 
werd haar taakverlichter. Ze werd al wat ouder en 
men had gedacht dat ze die nodig had. 

Ans was hoofd van de school en had daarnaast een eigen bovenbouwgroep. Dat was 
de gewoonte in die tijd. Hoofd der school was je, tegen een geringe vergoeding, in je 
eigen tijd. Het was niet zo gemakkelijk om haar taak te verlichten, want ze deed het 
liefst alles zelf. Ik belandde op een stoel naast haar en mocht toezien hoe ze haar 
werk deed. Dat was heel leerzaam, want ze was een uitstekende Montessorileidster, 
die haar werk met veel plezier deed.  

Het klassenmanagement, zoals dat tegenwoordig heet, was door haar tot een ware 
kunst verheven. Een schoolhoofd werd natuurlijk herhaaldelijk weggeroepen van het 
werk in de klas voor allerhande klusjes. Er was geen conciërge die dat deel van de 
taak kon verlichten, al was er wel een stoker, meneer Kaan, die de centrale verwar-
ming stookte en onderhield. Dat ging met cokes, die met kruiwagens tegelijk in de 
ketels gegooid werd. Daar was de man zijn tijd wel zoet mee. Tijdens die onderbre-
kingen moest het werken van de kinderen gewoon doorgaan, zonder dat de afwezige 
leidster het overzicht op de werkzaamheden verloor. En de kinderen hun vrijheid. 
Dat vereiste een uitgekiende organisatie van het werk. 

Zo'n bovenbouw, daar zaten in die tijd meer dan veertig kinderen in. Die moesten 
verder kunnen met het werk dat ze gekozen hadden. Ze moesten een duidelijk over-
zicht hebben van wat er te kiezen viel. Ze moesten kunnen kiezen en niet bedolven 
worden onder zoethoudende opdrachten. Ze moesten lesjes krijgen met het materi-
aal. En ze moesten hun tijd niet met wachten op de leidster verslijten. Bij Ans liep 
dat allemaal op rolletjes. Voor de reserveonderwijzer bleef er niet zoveel over om te 
doen. Ik ging zwemmen met de vijfdejaars kinderen in het Sportfondsenbad. En ik 
voorzag honderden aardrijkskundevlaggetjes van namen. Gelukkig was er aan het 
eind van het schooljaar een groep voor me vrij en kon ik het geleerde in praktijk 
gaan brengen. 
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Ans was hoofd der school van de 5de Montessorischool en daarvoor van de 7de Mon-
tessorischool, die toen nog in de Corantijnstraat in Amsterdam West gevestigd was. 
Daar moest ze op de fiets naartoe en toen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoor-
log [in de zomer van 1942] de fietsen in beslag namen, was het lopen geblazen van 
de Obistraat in de Indische buurt in Oost, naar het Westen van de stad. [een kilome-
ter of zeven]Iedere dag op en neer. In 1945 gaf de gemeente Amsterdam haar een 
fiets om weer wat makkelijker in West te geraken. Later, begin jaren vijftig, mocht ze 
haar werk voortzetten in Oost op de 5de. 

Ans diende de Montessoriwereld in heel veel functies. Ze had haar Montessoridiplo-
ma in Barcelona gehaald, bij Dr. Montessori zelf. Dat verleende haar gezag, waar ze 
graag gebruik van maakte. Ze was jarenlang voorzitter van de Ambtelijke Hoofden-
vergadering, die de Wethouder van Onderwijs in Amsterdam adviseerde over het 
Openbare Montessorionderwijs in de stad. Landelijk was ze ook actief, bij voorbeeld 
als voorzitter van de materiaalcommissie van de NMV, die namens Dr. Montessori de 
firma Nienhuis van advies voorzag bij de productie van Montessorimateriaal. Ze was 
lid van het bestuur van de Stichting Montessori Centrum, dat de kwaliteit van het 
Montessorionderwijs in Nederland bewaakte. Samen met Ger Blaauw, Dick Oort en 
Annemarie Moorman dacht ze mee over en werkte ze actief aan de modernisering 
van het Montessoriaanse reken – en wiskundeonderwijs. 

Buiten Nederland was ze actief in München, waar ze Professor 
Hellbrügge adviseerde. Hellbrügge had een groot instituut waar hij 
kinderen met een beperking hielp met therapie, gebaseerd op 
deels aangepast Montessorimateriaal. Ook was er een Montessori-
school waar hij kinderen met een beperking opvoedde samen met 
kinderen zonder zo'n beperking. Die kinderen hielpen de eersten 
met hun werk. Zo leerden ze van elkaar. Hulp van een echte Mon-
tessorideskundige is dan kostbaar. Ans gaf die hulp uit volle over-
tuiging. Ik ben eens met haar mee geweest naar München en zag 
met hoeveel respect ze daar behandeld werd. De Duitse televisie 
maakte een film over dit werk. Ans werd geïnterviewd. Ik be-
machtigde een videoband van die film er vroeg haar of ze die 
eens wilde zien. Haar reactie was aarzelend. "Heb je geen video-
recorder?" vroeg ik haar. "En ook geen televisie." was haar ant-
woord. En zo was het. Haar avonden bestonden uit materiaal ma-
ken of handwerken. Zelf bezig zijn en je niet laten vermaken door 
anderen.(Alsof je een boek van Voskuil leest!) 

Behalve haar advieswerk in Duitsland moet ook de hulp genoemd 
worden die ze bood aan het in de zestiger jaren ontwakende Mon-
tessorionderwijs in Japan. Ze maakte kennis met Keiko Shinohara 
Akabane, een Japanse onderwijskundige, die naar Duitsland 
kwam om in Münster en Keulen het Montessorionderwijs te be-
studeren. Akabane introduceerde vervolgens het Montessorion-
derwijs in Japan en Ans reisde erheen om haar daarbij te helpen. 
Op de foto staat Akabane rechts. Ik noem nog een Nederlandse 
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activiteit: het schrijven van "Het Montessori Materiaal deel II" uitgegeven door de 
Nederlandse Montessori Vereniging in 1981. Ans schreef het samen met Zuster M.C. 
Boots, van de Rotterdamse Montessoriopleiding en in overleg met Montessorioplei-
ders van de Nederlandse cursussen. Eerlijk gezegd, die samenwerking met de oplei-
ders had beter gekund en het resultaat was een boek dat wat te beperkt van opzet 
was om goed bruikbaar te zijn in de cursussen en op de Montessorischolen. Maar ja, 

je kunt tenslotte niet overal in excelleren. Op 
de foto op blz. 4 een bladzij uit het Materiaal-
boek. En dan, tenslotte, de medewerking die 
ze verleende aan de opnames voor de Mon-
tessorifilm "Leer mij het zelf te doen" die in 
1969 uitkwam. De cineast Theo van Haren 
Noman, die de film maakte, noemde haar 
'mijn producent'. 

Materiaal maken of handwerken. Ze bleef ma-
teriaal maken tot lang na haar pensioen. In 
die tijd schreef een leidster zelf de tekst van 

de taaldozen op kaartjes van karton die je 
blanco bij Nienhuis kocht. In schrijfschrift dus. 
Die kaartjes werden intensief gebruikt en 
moesten dus regelmatig vervangen worden. 
Als je ze van celluloid maakte dan gingen ze 
langer mee. Ans schreef alle kaartjes voor alle 

taaldozen van de school met celluloidinkt op celluloidkaartjes, die ze zelf uit grote 
platen knipte. Een heidens karwei, waar we tegenwoordig gelukkig van verlost zijn. 
Daarnaast werd veel standaardmateriaal nog met de hand gemaakt. Hiernaast de 
landvormen op karton met plakkaatverf. Ook van de hand van Ans. Dat heette toen 
nog 'Elementen der Aardrijkskunde'. Verder heb ik nog een hele serie geometrische 
mapjes van haar gekregen. Maar ook anderen werden ruim voorzien van materiaal. 
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Bob Portielje (1919 – 2009) 
Bob Portielje heette eigenlijk Gerard Portiel-
je. Toen hij geboren was sprak zijn groot-
moeder de nooit meer weersproken woor-
den: "Het is een Bob van een jongen." En 
sinds die tijd was het dus Bob. En ja, hij 
was familie van de eertijds heel bekende 
bioloog van de Amsterdamse dierentuin Ar-
tis, Dr. F. Portielje. Dat was zijn Oom Frits. 
En Oom Frits droeg o.m. aanzienlijk bij aan 
de ontwikkeling van het biologieonderwijs 
van de Amsterdamse Montessorischool. 

Bob was een Montessoriaan van het goede 
soort. Geen leraar of pedagoog, maar de 
vader van Thijs, die in Amsterdam naar een 
Montessorischool ging. En een typograaf, 
directeur van een drukkerij die het bezit was 
van de familie. 

Via Mevrouw Joosten-Chotzen raakte hij 
betrokken bij de Nederlandse Montessori 
Vereniging, waarvan hij tenslotte de tweede 
voorzitter werd. De eerste voorzitter was in 
die tijd een persoon van nationale bekend-
heid: Dr. Herman Jordan. Die hield toe-
spraakjes op de radio over opvoeding en in 

die functie ook het uithangbord van de vereniging. De tweede voorzitter leidde intus-
sen de vereniging en zat de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergadering 
voor. 

Bob was een geboren voorzitter. Kon goed luisteren en je laten uitpraten. Liever dan 
te gaan stemmen kwam hij er met de vergadering samen uit in de discussie. En zo 
werd er dan een besluit genomen met ieders instemming. Behalve voorzitter was 
Bob ook een tijdje lid van de Materiaalcommissie van de NMV. 

In de tijd waarover ik spreek, de jaren zestig, was het niet ongebruikelijk dat een 
bestuurslid van de NMV de overstap maakte naar het bestuur van de AMI. Behalve 
Bob deden dat in die tijd ook penningmeester Henk Steenbergh en Herman Vernout, 
deskundig op het gebied van het voortgezet Montessorionderwijs. Bob werd weer de 
tweede voorzitter naast een uithangbord. In dit geval de Engelse Professor J.A. Lau-
werijs uit Londen. En een dagelijks bestuur waarin Mario Montessori Sr. 'General Di-
rector' was en zijn vrouw Ada Montessori-Pierson secretaresse. Ook hier was hij de 
integere werker, bescheiden man in de schaduw. En die bescheidenheid kenmerkte 
hem. Het was een erkenning voor zijn jarenlange inzet dat hij tenslotte, na Professor 
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Jan Koning, zelf 'President' werd van de AMI. Zeg maar Eerste Voorzitter. Ik maakte 
hem van heel nabij mee als lid van het dagelijks bestuur van de AMI. 

Bob en ik bezochten samen heel wat bijeenkomsten van de AMI. Hij overigens veel 
meer dan ik. Ik noem de congressen in Karachi (Pakistan) en Nara (Japan). En de 
studieconferenties in Washington en Noordwijkerhout. Zijn 'finest hour' was onge-
twijfeld in Noordwijkerhout, waar hij de nieuwe statuten van de AMI zonder harde 
woorden aangenomen wist te krijgen. De glunder op zijn gezicht na afloop ben ik 
nooit vergeten. Bob was een echte polderaar. En dat al in de jaren dat het woord 
ervoor nog moest worden uitgevonden. 

 

Bob Portielje en Fred Kelpin tijdens het AMI Congres in Nara Japan in 1991 

Leiding geven aan de AMI was niet eenvoudig in de tijd van Bob als tweede voorzit-
ter en president. Het was de tijd waarin eerst Mario Montessori Sr. overleed en daar-
na ook zijn vrouw Ada. Voor een vereniging als de AMI, waarin de nazaten van Dr. 
Montessori nog een belangrijke rol gespeeld hadden, was het doorgaan zonder een 
Montessori in het bestuur niet eenvoudig. Tenslotte werd Renilde Montessori 'General 
Secretary' naast Bob en werd het vaarwater rondom het AMI scheepje met minder 
hoge golven omgeven dan daarvoor. 
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Mario Montessori Senior (1898 – 1982)  
Er zijn in Nederland niet veel mensen die kunnen 
zeggen dat ze ooit een cursus gevolgd hebben bij 
Mario Montessori. Dat komt natuurlijk omdat hij al 
lang niet meer bij ons is. Mario overleed in 1982. 
Maar ook omdat hij teleurgesteld was in de Neder-
landse Montessorianen. Maria Montessori en hij 
kwamen na 1946 terug uit India (Pakistan, Bangla-
desh en India tegenwoordig) beladen met nieuwe 
ideeën over het onderwijs aan 6 – 12 jarigen. Het 
Kosmisch Onderwijs. In 1979 vertelde hij erover aan 
David Kahn, die hem interviewde: "When we came 
back from India, we came to Holland, and the big 
surprise was that they said they knew everything 
already about elementary school, and we had a tre-
mendous difference of opinion. We had made a new 
discovery which was special and long-lasting - and it 
all came about in the hills, at Kodaikanal where prac-
tice and ideals met - and a better vision emerged." 
De Nederlanders wilden de nieuwe ideeën niet  toe-
passen; ze dachten dat ze het al wisten. Nederland 
wordt opnieuw de woonplaats van Mario en zijn 
moeder. Hij trouwt met een Nederlandse vrouw. 
Maar hij houdt zich wat afzijdig van het land. Ik heb 
hem nooit Nederlands horen spreken. Maar dit alles is 
slechts een stukje van de waarheid. Mario is ook de 
man van de royale gebaren naar de Nederlandse 
Montessorianen. Als ik net begonnen ben met mijn 
werk aan de 5de Montessorischool in Amsterdam, is 
daar ineens het aanbod om een taalcursus bij Mario 
te volgen in het kantoor van de AMI op de Koningin-
neweg in Amsterdam. Op de eerste verdieping aan 
wat eens de keukentafel van de dottoressa was 
wordt de cursus gegeven. Het materiaal staat in kas-
ten langs de muur en aan de muur zie ik voor het 
eerst de Tijdlijnen van het Kosmisch onderwijs han-
gen.  

Maar het gaat over de boerderij en de taaldozen. 
Mario geeft de cursus in het Engels. Mevrouw Joos-
ten-Chotzen vertaalt in het Nederlands. Ze is al wat 
ouder en wordt doof. Soms volgen we twee cursus-
sen. Een in het Nederlands en een in het Engels. 

 

 

Ami hoofdkantoor in Amsterdam 



9 

 

Het was ook de tijd waarin een AMI 
congres in Amsterdam gehouden 
werd, in 1964 in het Spinoza Lyceum. 
De samenwerking met de NMV was 
van een voorbeeldige kwaliteit. Er 
werd een tentoonstelling ingericht 
met prachtig werk op allerlei gebied 
van kinderen van Amsterdamse Mon-
tessorischolen. Alleen al de schotten 
waaraan het werk bevestigd werd, 
waren de moeite waard. Je ziet ze op 
de foto hiernaast. 

Een aantal jaren later volgde er een rekencursus, die gegeven werd bij Nienhuis in 
Zelhem door Mario en Fahmida Malik. Daar was ik niet bij. Jammer genoeg,  te oor-
delen naar de verhalen die de deelnemers erover vertelden. 

Royaler nog was het gebaar dat Mario maakte toen hij toestond dat zijn Materiaal-
boek in het Nederlands vertaald werd en uitgegeven door de Nederlandse Montessori 
Vereniging. En gedrukt door Bob Portielje. In het Engels, de taal van de AMI, was en 
is dit boek niet te koop. Het wordt ter beschikking gesteld aan opleiders die een AMI-
bevoegdheid hebben om een zekere eenheid in aanbieding te bereiken over de gehe-
le wereld. Maar AMI studenten kunnen het boek niet kopen. Ze schrijven en illustre-
ren hun eigen albums. Dat is een onderdeel van hun vorming en het maakt deel uit 
van hun examen. 

Nederlandse opleiders zagen eerder het belang van die eenheid ontstaan vanuit het 
putten uit een geautoriseerde bron: een gedrukt materiaalboek. Mario's boek ver-
scheen in 1962, tien jaar later werd het vervangen door een materiaalboek geschre-
ven door Nederlandse auteurs. 

In 1979 was er een Internationaal Mon-
tessori Congres in Amsterdam dat geor-
ganiseerd werd door de NMV en de AMI 
samen. Ik had een scriptie geschreven 
over Kosmisch Onderwijs en Mario no-
digde me uit om op dit congres over dit 
onderwerp een lezing te houden en een 
workshop te leiden. De lezing en de 
workshop deed ik samen met Marsilia 
Palocci van de AMI. Kennelijk was het 
toch iets te eng om een Nederlander 
dat helemaal in zijn eentje te laten 

doen! Mario was aan het laatste deel van zijn leven begonnen. Het was, zou later 
blijken, zijn laatste congres. Maar hij mengde zich met veel elan in bijna alle discus-
sies en was de spil waar het evenement om draaide. We deden de workshop in een 
school: de 8ste Montessorischool op de Zeeburgerdijk. Mario en Ada kwamen naar de 
workshop en zouden er samen met wat genodigden de lunch gebruiken. De lunch 

Congres 1979 in Amsterdam met Ada en 
zoon Mario 
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bestond uit wat er over was van een buffet van de avond 
ervoor. Daar waren mensen ziek van geworden. Gelukkig 
bereikte het nieuws ons op tijd en konden we het echt-
paar voor een voedselvergiftiging behoeden. 

Niet lang daarna werd ik de verbindingspersoon tussen 
AMI en NMV voor materiaalzaken. Op verzoek van Mario 
trad ik ook toe tot het Executive Committee van de AMI. 
Ook daar hield ik me bezig met materiaalzaken. En zo 
ontstond er een nauwere persoonlijke relatie, waar ik 
met veel genoegen aan terugdenk. 

In 1977 bleek dat een ander ExCo lid, Professor Jan Koning, een foutje in zijn agen-
da gemaakt had. Hij had een lezing toegezegd in Duitsland over internationale as-
pecten van de Montessoriopvoeding voor leden van de Duitse Montessorivereniging. 
Sitz Aachen wel te verstaan, want Montessoriverenigingen hebben ze daar in maten 
en soorten. Maar hij was in die tijd in Griekenland met vakantie. Hij vroeg me of ik 
dit van hem kon overnemen. Na enige aarzeling zei ik ja. Ik ben tenslotte geen hoog-
leraar pedagogiek. Ik bleek er toch een beetje ingelopen te zijn. Op het laatste mo-
ment bleek me dat ik de coreferent van Mario zou zijn. En de bijeenkomst was met 
affiches in heel Düsseldorf aangekondigd. Vanavond spreken… 

Mario had de gewoonte om voor de vuist weg te spreken. 
Dat deed hij ook nu. Zijn rede werd zin voor zin in het 
Duits vertaald door een beroepstolk. Ik had mezelf in het 
Duits moeten voorbereiden en zat klaar, naast Ada, met 
een bundel blaadjes in de hand. Elke paar minuten haal-
de ik een blaadje uit die bundel en legde het onder mijn 
stoel. "Wat doe je toch?" vroeg Ada. "Ik leg de stukjes 
weg uit mijn toespraak die Mario al aan het vertellen is." 
zei ik. Het werd een gedenkwaardige avond die eindigde 
met een groot diner. Midden op tafel prijkte een com-
pleet geroosterd speenvarken. 

Mijn herinneringen aan Mario Montessori Senior zijn be-
paald niet saai. 

In India omstreeks 1940 

Mario Montessori in het 
kantoor van de AMI te 

Amsterdam. 
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Ada Montessori-Pierson (1914 – 1988)  
Dat de Montessori's zich in 1936 in 
Nederland vestigden is te danken aan 
Ada Montessori -Pierson, toen nog 
Ada Pierson. Ze was toen 22 jaar en 
volgde het jaar ervoor in Londen een 
Montessoricursus, die gegeven werd 
door Maria Montessori en haar zoon 
Mario. In 1936 was er een Internatio-
naal Montessoricongres in Oxford. Ada 
was weer in Engeland om te helpen 
bij de organisatie van dit congres. 
Maria had kort daarvoor moeten 
vluchten uit Barcelona, haar woon-
plaats, toen in Spanje de Spaanse 
Burgeroorlog losbarstte. Een Engels 
oorlogsschip had haar opgehaald en 
naar Londen gebracht.  Mario was al  
in Londen.  

Waarom Ada in Londen een cursus volgde weet ik niet precies. Wel weet ik dat ze 
aanvankelijk een Montessoricursus in Amsterdam volgde. Dat heeft ze me zelf eens 
verteld. 

Toen het congres voorbij was konden 
de Montessori's niet terug naar Spanje. 
Ada belde met haar ouders Allard Pier-
son en Ada Pierson-Muysken. Zij von-
den het goed dat Dr. Montessori, haar 
zoon en diens kinderen in hun villa In-
timis in Baarn kwamen logeren. Daar 
was geen plaatsgebrek: de villa telde 
meer dan 30 kamers. Op de foto hier-
naast Allard Pierson, een bankier, ach-
ter zijn bureau in zijn huis in Baarn. 
Later werd dit bureau ook door Mario 
gebruikt toen hij met Ada in Baarn 
woonde. In 1947 werd Ada zijn tweede 
vrouw. Daarvoor was Mario getrouwd 
met Helen Christy, een Amerikaanse. 

Zijn vier kinderen Marilena, Mario, 
Rolando en Renilde zijn uit zijn eerste 
huwelijk. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen. 

Foto: hetgroenegraf.nl 



12 

 

Als de Montessori's naar een 
eigen villa, 'De Binckhorst', in 
Laren verhuizen, dan wordt daar 
een 'Kinderhuis' gesticht. Later 
volgt een grotere school in de 
buitenplaats 'Groenendaal'. Daar 
is een Kinderhuis, een Lagere 
School en een Opleiding voor 
Montessorikleuterleidsters ge-
vestigd. Ada en haar nicht Ida 
Waller zijn behulpzaam bij de 
oprichting van deze scholen. Ida 

staat op de foto voor ons rechts van Dr. Montessori voor de school. De persoon links 
is onbekend. De school is voor een redelijk bedrag gehuurd, omdat het verhaal gaat 
dat het er spookt. En zo wordt het Montessoricentrum uit Barcelona in Nederland 
voortgezet. 

"Met de Gooise tram is de school makkelijk te 
bereiken vanuit Hilversum, Blaricum, Huizen, 
Naarden en Bussum" adverteren Ada en Ida in 
de lokale pers. De Gooise tram is een stoom-
tram die begint bij het Weesperpoortstation in 
Amsterdam. Met de verkeersveiligheid staat het 
voertuig op wat gespannen voet. Amsterdam-
mers spreken van de Gooise moordenaar. In 
1947 werd de dienst gestaakt en namen bussen 
het   vervoer over. 

Ik denk dat de betekenis van Ada voor de ontwikkeling van de Montessoriopvoeding 
vaak is onderschat. Haar inspanningen bij het stichten van de scholen in Laren 
maakten dat het werk aan de verdere ontwikkeling van de Montessoriopvoeding, be-
gonnen in Barcelona, kon worden voortgezet. Veel materiaal voor 'cultural subjects' , 
aardrijkskunde en biologie, ontstond tussen 1936 en 1940. Haar zorg voor Mario's 
kinderen in de Tweede Wereldoorlog moet Mario en Maria gerustgesteld hebben tij-
dens hun gedwongen langdurige verblijf in India. En zo ontstond er 'ruimte' voor hen 
om te werken aan de uitbouw van het kosmisch onderwijs. 

In 1947 reisde Ada samen met Renilde, Mario's jongste 
dochter, Dr. Montessori en haar man Mario achterna naar 
India om hen te helpen bij hun werk aan cursussen daar. 
Over Kodaikanal kon ze enthousiast vertellen. 
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In de periode na die oorlog steunde Ada 
Mario bij zijn werk dat bestond uit het ver-
der uitbouwen en verspreiden van de Mon-
tessorigedachte. Omstreeks 1960 ontstond 
er een hernieuwde belangstelling voor de 
Montessoriopvoeding in de Verenigde Sta-
ten. Aanvankelijk werkte Mario Montessori 
samen met de Amerikaanse Dr. Nancy 
Rambusch. Die stichtte de American Mon-
tessori Society. Maar al snel gingen de we-
gen van Mario en Nancy uiteen wegens me-
ningsverschillen. Dr. Rambusch ging haar 

eigen weg met de AMS. Het werd  de taak van Mario en Ada om leiding te geven aan 
de verdere ontwikkeling van de AMI in Amerika. Samen hebben ze zich daarvoor in-
gezet. 

Mario helpen bij zijn werk. Daar heeft Ada zich jarenlang aan gewijd. En na zijn over-
lijden zette ze dit werk alleen voort. Nuchter en bescheiden. En met grote zorgzaam-
heid. In Intimis huisvestte Ada de hele Pedagogical Committee van de AMI als dat 
twee maal per jaar in Nederland vergaderde over de opleidingen. Weken van tevoren 
kookte ze lekkere maaltijden voor het Committee en vroor die dan in.  

En toen ze uiteindelijk Intimis verliet kocht 
ze niet één appartement in een apparte-
mentengebouw waar ze ging wonen, maar 
twee. In dit vergrote appartement paste 
zijzelf en ook het PC als dat kwam verga-
deren. Van de statige boekenkasten uit 
Intimis moest het bovenstuk worden afge-
zaagd om ze onder de lagere plafonds van 
het appartement te laten passen. Het 
complex heette Prins Hendrikoord. Het 
torentje de Berlagetoren. 

Bescheidenheid was ook een kenmerk van de manier 
waarop ze bijeenkomsten organiseerde. Ik herinner me 
hoe ze voor een conferentie in Noordwijkerhout zelf de 
mappen voor de congresgangers vouwde om kosten voor 
de AMI uit te sparen. Op de foto Ada met Margot Wal-
tuch in Baarn, in het jaar voordat Mario overleed. Margot 
werkte na 1936 als leidster op de school in 'Groenendaal'. 
Ze bleef haar leven lang bevriend met Mario en Ada. 
Over Ada zegt Margot: "She was always present but in 
the background – encouraging, smiling, often bursting 
out into healthy laughter. Her ability as a gracious host-
ess applied to many as well as to one guest." ( 'A Mon-
tessori Album' 1986) 

Met Mario en Lena Wikramaratne 

Prins Hendrikoord met Berlagetoren 
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Na het overlijden van Mario reisde ze nog regelmatig naar de USA voor overleg met 
de trainers en de mensen van het kantoor van AMI/USA. Tijdens een van die reizen 
kwam ze ten val toen ze bij familie logeerde en raakte ernstig gewond. Ze werd naar 
Nederland getransporteerd en moest gedurende een lange tijd in 'De Trappenberg'  
in Huizen revalideren. Maar toen was ze er weer. Moeizaam de trap opgeklommen 
van het kantoorgebouw van de AMI op de Koninginneweg in Amsterdam zat ze weer 
klaar voor een vergadering met het Executive Committee. Ze had opnieuw leren 
schrijven en eerlijk gezegd was haar handschrift er door die training aanmerkelijk op 
vooruit gegaan! Ze was trots op haar Renaultje 5 met automaat waarmee ze zich 
weer kon verplaatsen. Ook bij het kiezen van auto's bleef ze bescheiden. 

Met medewerking van Carolina Montessori en Joke Verheul. 
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Kit Steenberghe (1907 – 2002) 
Het is me in mijn leven als Montessorileider 
eigenlijk maar drie keer overkomen dat ik 
iemand ontmoette die het vak zo tot in de 
puntjes beheerste, dat je er met oprechte 
bewondering naar keek. Een van de drie is 
Ans Heyenk, die in deze reeks portretten al 
beschreven is. Hier is Kit Steenberghe aan 
de beurt en over de derde, Nanda de Haan, 
hoop ik nog eens te schrijven.  

Kit Steenberghe was Montessorileidster van 
de derde Openbare Lagere Montessorischool 
aan het Hygieaplein te Amsterdam. Ik 
maakte haar voor de eerste keer mee in het 
Tropenmuseum in Amsterdam. Zij was er 
met haar groep en ik met de mijne. En uit 
mijn groep was net een jongetje overge-

plaatst naar de hare. Om redenen die ik verder niet zal bespreken was het niet zo 
wenselijk dat die jongen nog met kinderen uit mijn groep in contact kwam. Kit kwam 
wat geagiteerd op me af om dit te bespreken. We spraken af dat we elkaar zouden 
proberen te ontlopen, omdat het niet te doen was dat een van ons of wij allebei het 
museum zouden verlaten met onze groep. Ik heb haar die morgen niet meer gezien, 
terwijl ze al die tijd met haar groep aanwezig bleef. Dat tekende haar, die brede op-
vatting over zorg voor de kinderen die aan haar waren toevertrouwd. Zorg die veel 
verder ging dan ze leren rekenen of de kaart van Brabant overhoren. 

Jaren later hernieuwden we ons contact. Meestal telefonisch. Ik schreef in die jaren 
vrij vaak artikelen over Montessorionderwerpen in het tijdschrift Montessori Medede-
lingen. Ook sprak ik een keer bij Nienhuis over Kosmische Opvoeding in haar aanwe-
zigheid. Ze belde me dan op en begon meteen met vertellen wat ze ervan vond. 
Soms had ze dan niet mij maar Stijntje aan de telefoon. Maakte niet veel uit. Dan 
ging het die keer over kinderen in het algemeen. Hoe ze zich gedroegen en hoe ze 
zich ontwikkelden. Meestal aan de hand van Achterwerk in de VPRO Gids, waarin 
kinderen schrijven over wat hen bezighoudt. 

En toen kwamen er elk jaar de Kerstkaarten van Kit. Er waren er heel wat, meestal 
oud-leerlingen, die zo’n kaart van haar kregen in december. Kaarten van UNICEF, het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties. Later hoorde ik hoe die gewoonte ontstaan 
was. In oorlogstijd was het niet zo makkelijk om van je woonplaats naar je werk te 
komen. Kit woonde in Bussum en reed tenslotte op de fiets naar het Hygieaplein en 
vandaar weer naar huis. Later bleef ze door de week bij kennissen in Amsterdam 
logeren en trapte ze op zaterdagmiddag weer naar huis. 

In Amsterdam was de Jodenvervolging begonnen en toen de Kerstvakantie naderde 
besloot ze om op de tafel van elk kind een Kerstkaart te leggen, omdat ze na de va-

Kit in haar groep in Amsterdam 
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kantie mogelijk niet iedereen zou terugzien. Dat was haar manier van afscheid ne-
men.  

Ze kreeg natuurlijk ook kaarten terug. Er waren oud-leerlingen met wie ze op die 
manier door de jaren heen in contact bleef, toen ze de school al lang verlaten had-
den. 

Een van de Montessoriprincipes heet ‘going out’ In “From Childhood to Adolescence” 
wordt deze werkwijze door Dr. Montessori beschreven. Je kunt over de wereld, de 
werkelijkheid in je omgeving in het klaslokaal boeiend vertellen. De werkelijkheid 
wordt dan als het ware via het woord de klas ingebracht. De Tsjechische pedagoog 
Comenius zette een volgende stap. In zijn boek “Orbis Sensualium Pictus” schetste 
hij letterlijk een beeld van de wereld, door aan het woord, een geschreven verhaal-
tje, over elk onderwerp een prachtige houtsnede toe te voegen. 

 

Zo wordt de werkelijkheid naar het kind gebracht. Maar Montessori wilde meer: het 
kind moest naar de werkelijkheid gebracht worden. Dat deden Kit en ik in zekere zin 
toen we met onze groepen naar het Tropenmuseum gingen. En eigenlijk deden de 
onderwijzers en onderwijzeressen mijn Christelijke Lagere School in Duivendrecht dat 
ook als ze met hun klas naar Artis gingen. Geen dier op een schoolplaat, maar in het 
echt. Recht voor je neus. Ik herinner me hoe we een keer met de inspecteur van de 
levende have van Artis, de heer Portielje, op het terras met kamelen stonden. Tussen 
de kamelen in, die zich overigens weinig van ons aantrokken. In het biologieonder-
wijs dat Portielje op verzoek van het hoofd der school van de Amsterdamse Montes-
sorischool gaf werd dat idee van naar de werkelijkheid gaan ook al toegepast. In Ar-
tis, maar ook in de school zelf in aquaria en terraria en in de schooltuin waar de kin-
deren zelf planten kweekten en oogstten. In hun boekje “De Natuur in de Montesso-
rischool” doen mevrouw Joosten en de heer Portielje verslag van dit natuuronder-
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wijs. Maar eigenlijk is de werkelijkheid van museum en dierentuin nog een te gepo-
lijste versie ervan. Het echte leven is minder geordend. 

 

Mijn Christelijke Lagere School uit Duivendrecht in 1946 in Artis. 

 

De groep van Kit bezocht ook de ruige ongepolijste werkelijkheid. Hier zijn ze aan 
boord van een schip in de Amsterdamse haven. Het zou de “Rijnkerk” kunnen zijn. 
Frits Steenberghe, de broer van Kit, was kapitein van die boot. De groep ging ook 
eens kijken naar een tewaterlating van een nieuw schip van zijn rederij. Die rederij, 
dat was de Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij (VNS). Er was een hele 
serie ‘kerkschepen’ bij deze rederij ingeschreven. 

Maar het kind naar de werkelijkheid brengen kan ook eenvoudiger. Wie de plantkun-
dige mapjes aanbiedt, bij voorbeeld het eerste mapje van de plant, kan ook in de 
concrete werkelijkheid beginnen: bij een boom in de straat. Of in het park of het bos. 
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Het vak tot in de puntjes beheersen. Dat is van het kind uitgaan. Iets aanbieden aan 
een groep of groepje kinderen en dan hun reacties observeren. Daarvan leren en aan 
de hand van dit leren vervolgactiviteiten organiseren, die maken dat een intense golf 
van activiteiten zich van de groep meester maakt. 

 

Mario M. Montessori  Sr. 

 

Van zo’n activiteitsgolf doet Mario Montessori Sr verslag in 1960 in het Tijdschrift 
“AMI Communications” Het heet “Those horrible Mathematics” en is in het Neder-
lands vertaald als “Dat akelige rekenen” . Onder deze titel verscheen het ook in 
“Montessori Mededelingen” in maart 2002. 

Het artikel is eigenlijk een verslag dat Kit aan Mario schreef over een activiteitsgolf in 
haar groep naar aanleiding van lesjes machtsverheffen tot de tweede en derde 
macht die ze gegeven had. Als eerbetoon aan Kit heeft de AMI mij toegestaan het 
artikel op mijn website te publiceren. Een eerbetoon aan deze unieke  Montessori-
leidster. Klik op de link hierboven. 

Kit werkte als Montessorileidster intensief samen met Jan Toor, een bovenbouwlei-
der van de derde Montessorischool in Amsterdam. Ik heb hem gevraagd om zijn her-
inneringen aan dit verhaal toe te voegen en dat heeft hij gelukkig gedaan: 

Typerend, die oude foto bij het begin van dit verhaal: Kit te midden van ‘haar’ kin-
deren, want zo zag zij ze en zo voelde zij haar verantwoordelijkheid voor elk kind in  
haar groep. Van haar is ook het verhaal dat zij, altijd reizende met openbaar vervoer, 
van Bussum naar het Hygieaplein in Amsterdam, mij vertelde. Behalve de kinderen 
kende zij door intensief contact ook veel ouders persoonlijk die meestal haar betrok-
kenheid bij hun kroost wisten te waarderen. Zo meende zij in de tram die haar van 
het Centraal Station naar  Zuid bracht  op enige afstand een man te herkennen, die 
zij op haar gebruikelijke enthousiaste manier uitbundig begroette. Toen deze wat 
verwonderd naar haar keek, niet begrijpend wat deze dame bedoelde omdat hij geen 

Kit met haar groep tijdens een schoolverlaterskamp. Links met 
zonnebril Jan Toor 
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idee had wie zij was, excuseerde zij zich luid en duidelijk voor dit misverstand harer-
zijds met de woorden: “Oh, neemt u mij niet kwalijk. Ik dacht dat u de vader van 
een van mijn kinderen was.” Grote hilariteit in deze tram; toen er zoveel milde spot 
over haar heen kwam begreep ook Kit hoe de Amsterdammers deze opmerking in-
terpreteerden en besloot maar bij de eerste  halte uit te stappen en een volgende 
tram te nemen…. 

Zo spraken wij onderling ook altijd over ‘onze’ kinderen. “Wil je even op mijn kin-
deren letten, Jan, ik moet even naar beneden”. Dat kwam in de tijd dat zij ook waar-
nemend hoofd was nogal  eens voor. Wij zaten samen op de bovenste verdieping in 
de school met 4 lokalen en een eigen gymlokaal. Haar zorgzame betrokkenheid ging 
heel ver want in mijn herinnering werd deze gemoedelijke dame een furieuze leeu-
win als iemand iets ten nadele van een van de pupillen durfde te zeggen. Dat gold 
voor de  lieve schatten  als  ook voor de even dierbare lastpakken (haar woorden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve een lieve vriendin was Kit vanaf mijn  eerste stap op mijn weg in het onder-
wijs mijn coach, mijn steun en toeverlaat. Altijd bereid om te helpen, mee te denken, 
te adviseren, problemen op te lossen. Zaken die voor een onervaren leerkracht als ik 
was, bijna dagelijks aan de orde waren. Na een spoedcursus van 14 maanden was ik 
een van 1000 Nederlandse mannen en vrouwen die van baan veranderden en gehoor 
hadden gegeven  aan de noodoproep van de overheid om een eind te maken aan 
het grote tekort aan onderwijzers en onderwijzeressen. 

Ik had na enige voorstudie bewust gekozen voor het Montessorionderwijs waarin de 
taak van de leerkracht meer als jeugdleider, begeleider werd gezien hetgeen mij de 
mogelijkheid gaf om de soms licht traumatische herinneringen aan mijn eigen strikt 

Derde Montessorischool Hygieaplein (Foto stadsarchief Amsterdam) 



20 

 

klassikale lagere schooljaren los te laten en mij meer te bewegen in de sfeer van de 
padvinderij, het tegenwoordige scouting.  Als verkennersleider in Sneek sinds 1945  
en later als welpenleider in Amsterdam had ik  elf jaar ervaring in het omgaan met 
beide leeftijdgroepen, toen nog wel alleen bestaande uit jongens. 

Maar onderwijs is natuurlijk geen jeugdbeweging: de leersituatie is een andere, de 
verwachtingen van de ouders en opvoeders zijn verschillend, maar wel vooral gericht 
op kennis verwerven en daarmee de basis leggen voor een stevige vervolgopleiding 
naar een goede toekomst. Wat mij vooral boeide was de manier waarop dit door Ma-
ria Montessori was ingevuld. Na het lezen van enkele van haar boeken zag ik in haar 
uitgangspunten zoveel dat mij aansprak in deze voor mij totaal onbekende onder-
wijsvorm, dat ik mij  al bij vooropleiding aan de Amsterdamse Kweekschool als een 
vis in het water voelde, vooral bij de voor ons geldende extra lessen in de methode.  

Maar wat een geluk dat je in je  eerste 
baan iemand treft die nooit betuttelend of  
belerend (ik was tenslotte al 29)  maar 
vol begrip voor je beginnersfouten wil 
begeleiden. Wat hebben we veel samen 
kunnen doen. Toen bleek dat we onze 
liefde voor de klassieke muziek deelden 
wilden wij daar ook iets mee doen voor 
de kinderen. We namen een aantal  
abonnementen op series in het Concert-
gebouw en elk concert mochten enkele 
kinderen mee die zich daarvoor hadden 
opgegeven. Dat was het begin. Toen 
kwam de vraag: is ook de Matthäus Pas-
sion van Bach iets voor kinderen? Er 

bleek bij navraag belangstelling genoeg en samen bereidden wij na schooltijd een 
flink groepje enthousiastelingen voor op de uitvoering onder leiding van Piet van 
Egmond. Kennis van het verhaal, ook voor niet kerkelijk betrokkenen, is noodzakelijk, 
maar ook van de opbouw van deze muziek, de belangrijke teksten en de rollen van 
de twee koren, twee orkesten en de solisten in dit drama.  

En dan naar de uitvoering, Kit zorgde voor goede plaatsen op het podium met het 
zicht op de flamboyante  dirigent Piet van Egmond, enkele ouders als begeleiders 
verspreid tussen de kinderen om te helpen de tekst te volgen in het programma-
boekje. Het ongelofelijke gebeurde: de Matthäus is een langdurend werk maar op 
ons aanbod om na de pauze naar huis te gaan werd van de hand gewezen. Geboeid 
en vol aandacht bleven de kinderen urenlang luisteren en van sommigen hoorden Kit 
en ik later dat zij ook de rest van hun leven trouw in de Paastijd bleven gaan en 
steeds meer genoten van deze onsterfelijk mooie muziek. Te moeilijk, te lang, te 
zwaar voor kinderen? Onzin!  

Samen bereidden we ook plannen voor om een uitwisseling van leerlingen te hebben 
met een school uit het Londense Eastend; na briefwisseling over en weer kwamen zij  
hier en verbleven bij de kinderen thuis en later maakten wij de reis naar het grote 
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eiland aan de overkant. Taalproblemen? Onze kinderen spraken geen woord Engels 
en Kits Franse lessen na schooltijd hielpen hier ook niet. Verbaasd zagen wij hoe zij 
met elkaar omgingen en ons kwamen vertellen wat zij net hadden gehoord. Ge-
hoord?  ja maar…..  hoe dan? “Nou gewoon, dat heeft hij/zij  me net verteld……”  

Via bezoekjes aan de Rijnkerk, het zeeschip waar op Kits broer Frits, kapitein was, 
maakten wij kennis met de vrachtvaart, mochten zelfs ooit een tewaterlating van een 
nieuw gebouwd schip bijwonen.  We gingen samen op schoolkamp,  driedaagse 
schoolreis, enkele dagen en nachten in een van die mooie natuurhuizen in het 
Utrechtse. 

Toen Kit hoorde van mijn ontmoeting met een aardige jonge onderwijzeres in oplei-
ding  tijdens een werkvakantie in een kinderkamp op Texel, werd ze helemaal en-
thousiast. Misschien zag ze – beter dan ikzelf -  dat deze verstokte vrijgezel bezig 
was verliefd te worden. Zeker vond ze het belangrijk en nodig dat ik eindelijk eens 
ging denken aan een vaste partner 
en een gezin en wat was ze blij voor 
Wil Quak uit Den Helder  en mij toen 
wij na enkele jaren van briefwisseling 
( Wil was intussen naar Engeland 
verhuisd voor een stage)  besloten te 
trouwen hetgeen, in aanwezigheid 
van mijn  klas en die van Wil (intus-
sen werkzaam bij de Van Tienhoven 
school in Osdorp) op 27 juni 1962 in 
het Amsterdams stadhuis aan de 
gracht werd voltrokken. 

 

Na haar pensionering en het overlijden van haar moeder belandde Kit in een bejaar-
denhuis in het Gooi, maar ook daar bleek  haar aangeboren drang tot zorgen voor 
anderen goed op zijn plaats: ze hielp de minder mobiele lotgenoten door klusjes voor 
ze te doen, brieven te posten en zoveel meer. Haar hele leven heeft zij vele contac-
ten onderhouden met oud-leerlingen, die schreven, op bezoek kwamen en zich 
steeds weer verbaasden hoe ook op hoge leeftijd iemand zich nog precies kan herin-
neren wie zij waren en hoe het hen na de school- en studieperiode was vergaan. 
Toen wij in begin 1968  onze eerst geboren dochter presenteerden kreeg zij tranen 
in de ogen van blijdschap. Ook typerend: het meest blij zijn met anderen, die het 
goed gaat, maar ook hun zorgen en verdriet delen. Vooral als die anderen het heer-
lijk bleken te vinden deze lieve vrouw  blijvend deelgenoot te maken van hun leven. 
Is dat niet uniek?  

Zo leeft Kit Steenberghe  voort in de gedachten en herinnering van velen. Ze over-
leed  op 2 januari 2002. Kit is 95 jaar geworden. 

Kit Steenberghe met Wil Toor - Quak 
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Naar aanleiding van het artikel schreef 
Gé Rood me dat hij 1992 Kit geïnter-
viewd heeft voor Montessori Mededelin-
gen, waar hij toen redacteur van was. 1 
Ik lees dat Kit van 1930 – 1968 werkte in 
het Montessorionderwijs. En altijd op de 
derde Montessorischool in Amsterdam. 
Via familie in Bussum maakte ze kennis 
met Mevrouw Joosten en nam ze een 
kijkje in haar school in de De Lairesse-

straat. Dat wou ze ook! Ze haalde in anderhalf jaar haar Lagere Akte via een stoom-
cursus op de Kweekschool. Daarna volgde ze twee jaar de Montessoricursus. Dat 
was toen twee jaar stage overdag en ’s avonds les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

1 Montessori Mededelingen:  Jaargang 16 nummer 1. September/oktober 1992. 
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Ro Joosten-Chotzen en Abs Joosten 
Ro Joosten-Chotzen (1890 – 1983) 

Zoals Mario Montessori tenslotte het voetspoor van zijn moeder volgde, zo was ook 
moeder Ro Joosten-Chotzen degene die haar zoon Abs de weg wees naar wat een 
opmerkelijke Montessori carrière zou worden. Maar laten we bij het begin, en dus bij 
Rosalie Joosten, beginnen. 

 

Haar roepnaam was Ro. Daar zullen we het in deze tekst op houden. Al wordt ze in 
met name Engelse teksten ook wel Rosy genoemd en spraken wij destijds eigenlijk 
altijd van Mevrouw Joosten. Ro werd in 1890 in Amsterdam geboren. Ze volgde er 
een opleiding tot onderwijzeres en werd daarna vanaf 1910 in een aantal tijdelijke 
betrekkingen aan verschillende Amsterdamse openbare lagere scholen benoemd. Zo 
ging dat in die dagen. De vaste banen lagen er niet voor het oprapen. Ze pendelde 
van de Frederikschool naar de Frans Halsschool en naar de Rozenschool. Om haar 
positie op de arbeidsmarkt te verstevigen haalde ze ook nog de lagere aktes voor 
Duits, Frans en Engels. En ze volgde de eerste Montessoricursus die Dr. Montessori 
in 1919 in Londen gaf. 

Ro Joosten-Chotzen Carolina Tromp 
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Toen leek het erop dat ze haar draai in het onderwijs gevonden had. In 1921 werd 
ze hoofd van de Amsterdamse Montessorischool voor lager onderwijs. Kort daarvoor 
was in dezelfde buurt (Oud Zuid) al een Montessori kleuterschool gesticht door Caro-
lina Tromp met wie ze samen in Londen de kneepjes van het vak geleerd had. 

De nieuwe Wet op het lager Onderwijs van 1920 had zojuist in Nederland een einde 
gemaakt aan een voor het onderwijs roerige periode, die de ‘Schoolstrijd’ genoemd 
wordt. Het lager onderwijs werd gesplitst in openbaar en bijzonder onderwijs. Als het 
bijzonder onderwijs de eisen die aan het openbaar onderwijs gesteld werden accep-
teerde als subsidievoorwaarden, dan werden ze op dezelfde wijze bekostigd als het 
openbaar onderwijs. Uit de belastingcentjes werden de salarissen, het schoolge-
bouw, de schoonmaak, de verwarming en de leermiddelen bekostigd. De schoolstrijd 
was erover gegaan dat het geven van onderwijs weliswaar vrij was, maar dat wie 
een school wilde stichten, op bij voorbeeld katholieke grondslag, dan al de hiermee 
samenhangende kosten zelf uit te heffen schoolgeld moest betalen. En dat terwijl 
men ook al belasting betaalde waarvan het openbare onderwijs, naast andere zaken, 
betaald werd. Dat werd door voornamelijk religieuze groeperingen als oneerlijk erva-
ren. Met de ‘Pacificatie’ kwam hieraan een einde. 

Voor mensen die pedagogische uitgangspunten tot grondslag van hun onderwijs wil-
den maken ontstond de mogelijkheid om op dezelfde manier voor bekostiging in 
aanmerking te komen. Op te richten Montessorischolen kregen een lekkere worst 
voorgehouden, maar die worst bleek al snel een bitter smaakje te hebben. Een van 
de subsidievoorwaarden was dat er een lesrooster gevolgd moest worden. Om negen 
uur ging de klas rekenen en dat duurde tot kwart voor tien. Dit stond op gespannen 
voet met de keuzevrijheid die in het Montessorionderwijs noodzakelijk was om ieder-
een op het voor haar of hem geëigend tijdstip te laten werken aan rekenen, of aan 
taal of aan nog iets anders. 

Gelukkig kwam de onderwijsminister Dr. Montessori te hulp. De 
Visser, zo heette hij, nodigde haar uit op zijn Ministerie en las haar 
een passage voor uit een Memorie van Toelichting op de Wet op 
het Lager Onderwijs waaruit bleek dat hij keuzevrijheid mogelijk 
maakte als de pedagogische uitgangspunten van het onderwijs van 
een school daarom vroegen en als de Onderwijsraad instemde met 
dat verzoek. Hij nam zo het bittere smaakje weg dat voor de Mon-
tessorianen aan zijn wet had gezeten. 

Dr. Montessori had goed opgelet tijdens de audiëntie met de Minister. Ze zag de 
kansen die aan het Montessorionderwijs in Nederland geboden werden.  Ze accept-
eerde een uitnodiging van de dames Joosten-Chotzen en Tromp en kwam naar Am-
sterdam om hun scholen te adviseren. Dat deed ze bijna nooit. Nu bleef ze twee we-
ken, waarin ze dagelijks de lagere school bezocht. En na schooltijd werden belang-
stellenden ontvangen en bijgepraat over de principes van dit nieuwe onderwijs. En ze 
gaf een lezing aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.  
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Het gemeentebestuur van Amsterdam, de 
wethouders Polak en Wibaut, besloten het 
mogelijk te maken om in elke wijk van de 
stad een Montessorischool te stichten. Soms 
in een bestaand gebouw, soms ook in een 
splinternieuw speciaal voor het Montessorion-
derwijs gebouwde school. Montessori ver-
strekte hierbij bouwadviezen. 

Ro bleef tot aan haar pensioen in 1955 werk-
zaam aan de Amsterdamse Montessorischool. 
Met uitzondering van de oorlogsjaren, waar-
over verderop meer. Ze werd een echte auto-
riteit op het gebied van de Montessoriopvoe-
ding. Ze schreef een aantal goed gelezen 
boeken. In ‘Montessori Opvoeding, haar toe-
passing in ons land’ zet ze de Montessoriprin-
cipes helder uiteen. In tekst en met 29 illu-
straties. Met Frits Portielje, inspecteur van de 
levende have van Artis, schreef ze ‘De Natuur 
in de Amsterdamse Montessorischool’. Portiel-
je gaf ook les op haar school. 

 

De school was gevestigd in een dubbel woonhuis in de De Lairessestraat. Toen Ro er 
schoolhoofd werd was het huis net af. Ook vanbinnen was goed te zien dat de school 
gehuisvest was in een woonhuis. De kleuterschool kreeg al voor 1940 nieuwbouw in 
de Anthonie van Dijckstraat. De Lagere School zou ook naar deze buurt verhuizen, 
maar de nieuwbouw in de Euterpestraat (nu Gerrit van der Veenstraat) is er nooit 
gekomen. Na jaren in een semipermanent gebouwtje gehuisvest te zijn geweest in 
de Apollolaan heeft de school sinds enige jaren een definitieve huisvesting gekregen 
op de plek van het oude schooltje. 
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In Amsterdam was Joosten ook werkzaam als opleidster. Ze heeft veel leidsters en 
leiders begeleid op weg naar hun Montessoridiploma. Dit werk werd tenslotte over-
genomen door de Gemeentelijke Kweekschool op de Nieuwe Prinsengracht.  

Namens de Montessori’s adviseerde zij sinds 1951 met een aantal andere Nederland-
se deskundigen de firma Nienhuis bij het vervaardigen van het Montessorimateriaal. 
Nienhuis was en is de belangrijkste fabrikant ter wereld van die spullen. Haar ver-
bondenheid met de Montessori’s en via hen met de AMI blijkt op heel veel momen-
ten. Van 1930 – 1939 was ze penningmeester van die vereniging. In de oorlogsjaren 
hield ze Dr. Montessori’s ‘Montessori Centrum’ in Laren draaiende toen die met haar 
zoon in India verbleef. En in 1946 werd ze ‘Honorary General Secretary’ van de AMI. 

Ze ging in 1933 met een groep Nederlandse onderwijzers en onderwijzeressen naar 
Barcelona om ze te helpen bij het volgen van een Montessoricursus. Ze vertaalde het 
Italiaans van de dottoressa in het Nederlands voor ze. Zoals later in Laren had Mon-
tessori eerst een studiecentrum in Barcelona. Met scholen, een opleiding voor het 
Montessoridiploma en een studiecentrum.  
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Ro was op veel manieren behulpzaam. Ze hield lezingen, vertaalde sprekersbijdragen 
op congressen voor toehoorders en was vele jaren lang AMI examinator op cursus-
sen van de AMI in verschillende landen. Maar misschien wel het belangrijkste waren 
haar lange gesprekken met Dr. Montessori en Mario tijdens schoolvakanties. Dat 

leidde tot een diep inzicht in de Montessoriwerkwij-
ze. Maar ook tot nieuwe materialen die aan kin-
deren konden worden aangeboden. De aardrijks-
kundevlaggen en het daarmee samenhangende 
materiaal, de wereldbollen en de inlegkaarten, ont-
stonden in 1936 in Amsterdam. Toen Prinses Julia-
na trouwde met Prins Bernhard was de stad ver-
sierd met de vlaggen van landen die hoogwaardig-
heidsbekleders naar de bruiloft hadden gestuurd. 
Kinderen begonnen die vlaggen na te tekenen op 

school. Montessori en Joosten besloten om iets te doen met deze spontane belang-
stelling van kinderen. En zo ontstond het aardrijkskundemateriaal. En op dezelfde 
manier ontstond in Laren ook het botanische materiaal. 

De activiteiten beperkten zich niet tot het Lager 
Onderwijs en de Montessoriopleiding. Ook op het 
gebied van het Voortgezet Montessorionderwijs 
was Ro actief. Ik citeer Josje Calff 2.”In 1927 was, 
onder leiding van het hoofd der lagere Amsterdam-
sche Montessori School, geprobeerd één jaar 
‘voortgezet montessori-onderwijs als een soort ze-
vende leerjaar aan de school toe te voegen, maar 
deze poging moest gestaakt worden bij gebrek aan 
in de montessorimethode opgeleide vakdocenten.” 
Daarna richtte Ro samen met Carolina Tromp en 
een montessorimoeder, Mevrouw H.G. de Booy-
Boissevain, een Stichting op (De Stichting voor 
Middelbaar en Voorbereidend Hooger Montessori-
onderwijs) om dat voortgezet Montessorionderwijs 
tot stand te brengen. Mevrouw de Booy was voor-
zitter, Ro en Carolina zaten in het bestuur samen 

met enkele in Montessori geïnteresseerde hoogleraren en ook weer Frits Portielje van 
Artis. De school moest passen in wat gebruikelijk was in het voortgezet onderwijs, 
maar zou op Montessoriaanse wijze moeten werken. Die school begon in 1930 op de 
bovenverdieping van het gebouw van de Lagere school in de De Lairessestraat met 
15 leerlingen in een kamer en suite. Van die Montessoriaanse werkwijze stond overi-
gens zo goed als niets vast en moest al doende bedacht worden. 

En bijzonder trieste periode in het leven van Ro brak aan bij het begin van de Twee-
de Wereldoorlog. 

                                       

2 In “Van Pionier tot Mammoet, het Amsterdams Montessori Lyceum 1930 – 1980” 
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Dit is een dependance van de Joodse Montessorischool op het Daniël Willinkplein in 
de Amsterdamse rivierenbuurt. Tegenwoordig het Victorieplein. Samen met de Vierde 
Montessorischool in de Tweede Boerhaavestraat bij het Oosterpark (het hoofdge-
bouw) en een tweede dependance in de Smitsstraat in de Transvaalbuurt vormden 
deze scholen de Joodse Montessorischool. 

Na de zomervakantie van 1941 gelastte Seys Inquart, de Duitse zetbaas van bezet 
Nederland, dat Joodse kinderen apart van de andere Nederlandse kinderen moesten 
worden opgevoed. Ook Joodse leerkrachten werden gescheiden van hun collega’s; ze 
mochten alleen nog Joodse kinderen lesgeven. Dit betekende voor Ro dat ze haar 
Amsterdamse Montessorischool moest verlaten. Ze werd hoofd der school van de 

Joodse Montessorischool en bleef dat tot de 
school in 1943 werd opgeheven. Het is opmer-
kelijk dat bijna niemand weet hoe het verder 
met Ro ging in de oorlog. Ik heb het gevraagd 
aan het Joods Historisch Museum. Ariane 
Zwiers van dit museum schrijft me: “Rosalie 
Joosten-Chotzen heeft de oorlog overleefd 
doordat ze zich had laten dopen bij de Waalse 
kerk.” 

Na de oorlog zette Ro haar werk als school-
hoofd van de Amsterdamse Montessorischool 
voort tot aan haar pensioen. Geen zitten ach-
ter de geraniums voor haar vanaf die tijd. Ze 
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bleef zich op heel wat terreinen inzetten voor de Montessoriopvoeding totdat een 
slechter wordende gezondheid haar dat tenslotte onmogelijk maakte. Voor al haar 
activiteiten werd zij beloond met een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

Ik ken haar uit die dagen na haar pensioen. Vaak te vinden op het kantoor van de 
AMI waar ik ook kwam om een scriptie over kosmisch onderwijs voor te bereiden. 
Ook gaf ze er samen met Mario Montessori een taalcursus waar ik aan deelnam. Ma-
rio gaf les in het Engels; Ro vertaalde. 

Ook bijeenkomsten van de Nederlandse Montessorivereniging (de NMV) bleef ze be-
zoeken. Kritisch soms als toen ze een werkje op een tafel ontwaarde waarin een leid-
ster die het gemaakt had sprak van een krokusbol en niet van een krokusknol. Dat 
kon je kinderen zo niet voorzetten! Informatie moest correct zijn. 

Abs Joosten (1914 – 1980) 

Als Ro in de zomervakantie naar Dr. Montessori reisde dan nam ze haar in 1914 ge-
boren zoon Albert Max Joosten mee. Of haar dochter Ellen (1916) ook deel uitmaak-
te van dit gezelschap weet ik niet. Ellen koos tenslotte een loopbaan buiten de Mon-
tessoriopvoeding en werd conservator van het Rijksmuseum Kröller-Müller op de Ho-
ge Veluwe. Later was ze adjunct directeur van dat museum. Ze overleed in 2005. 

Als Abs, zo werd hij genoemd, de leeftijd heeft 
om naar school te gaan dan wordt dat een Mon-
tessorischool. Eerst de kleuterschool van Carolina 
Tromp in de Van Breestraat en daarna de lagere 
school van zijn moeder in de De Lairessestraat in 
Amsterdam. Zo kreeg hij de Montessoriwerkwijze 
als het ware met de paplepel ingegoten. Hij leer-
de Dr. Montessori goed kennen en vatte als kind 
al bewondering voor haar op. En zij stelde op 
haar beurt belang in hem. Hij mocht meepraten 
over Montessori ideeën aan de keukentafel en 
kreeg ook Montessori-les van haar. 

Als Abs zijn middelbare schoolopleiding voltooid 
heeft ligt het voor de hand dat de intelligente 
jongen naar de universiteit zal gaan om zich ver-
der te vormen. Maar hij had andere plannen. Hij 

vroeg Dr. Montessori of hij haar mocht helpen om de Montessoribeweging interna-
tionaal verder uit te bouwen. Zij vond dat goed en Abs werd in de familiekring van 
de Montessori’s opgenomen. 

De omgeving waarin hij nu verkeerde vormde Abs in hoge mate. Hij volgde zoveel 
mogelijk lezingen tijdens cursussen of bij andere gelegenheden. ’s Nachts werkte hij 
die lezingen uit. 
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Toen Dr. Montessori zich in Nederland ves-
tigde en in Laren een Montessoricentrum 
opzette maakte Abs deel uit van de trai-
ningsstaf van Groenendaal. En toen de 
Montessori’s in 1939 naar India vertrokken 
(voor een paar maanden was het idee) 
bleef hij achter in Laren om met zijn moe-
der samen zorg te dragen voor het Cen-
trum. Montessori had eerst in Baarn ge-
woond, maar verhuisde naar een kleine villa 
in Laren, die De Binckhorst heette. Een 
paar minuten wandelen hier vandaan door 

het mooie stadshart van 
Laren bevond zich haar 
Centrum Groenendaal. Toen 
de Montessori’s al in India 
waren verscheen op 28 de-
cember 1940 het boek 
“Door het Kind naar een 
Nieuwe Wereld”. Het is een 
serie lezingen bewerkt tot 
een boek door Abs Joosten. 
Zijn eerdere nachtelijke ar-
beid zal hem van pas ge-
komen zijn. 

 

Nog geen jaar erna voerde Seys Inquart de scheiding tussen Joodse en niet Joodse 
leerlingen en leerkrachten door. Als Jood dreigde voor Abs de vervolging. Het verhaal 
gaat dat hij zich schuil hield in De Binckhorst, verkleed als vrouw. Ik heb daarvan tot 
nu toe geen bevestiging kunnen krijgen.  

Met Groenendaal ging het niet goed. Er was nog een Montessorischool in Laren. Het 
bestuur van die school en Groenendaal zouden fuseren. Maar dat ging niet van har-
te. Groenendaal zou de kleuterschool doen en de andere school het lager onderwijs.  
Daar kwam niet veel van terecht. Toen loste de Duitse bezetter het probleem op: 
Groenendaal werd in beslag genomen en de school ging op in de andere school. 
Compleet met het materiaal 3. In de jaren zestig werd het huis gesloopt en vervan-
gen door twee woonhuizen op hetzelfde terrein. Aan Groenendaal herinnert nog een 
bordje bij de ingang van het terrein. Een Montessoricentrum als eerst in Barcelona 
en later in Laren is er nooit meer gekomen. 

                                       

3 “100 Jaar voor elkaar, de geschiedenis van de Larense Montessorischool” blz. 21 

De Binckhorst 

Groenendaal 



31 

 

De Montessori’s keerden na de oorlog terug naar Nederland 
en gingen in Amsterdam wonen. Toen ze in 1947 naar India 
terugkeerden vergezelde Abs hen. In 1949 verruilden ze In-
dia weer voor Nederland. Abs bleef en gaf Montessoricursus-
sen. Hij werd de persoonlijke vertegenwoordiger van Dr. 
Montessori in India tot zij in 1952 overleed. Ook toen bleef 
hij in India om het werk te vervolgen dat Dr. Montessori er 

begonnen was. In 1957 ging hij ook de cursus in Colombo (Sri Lanka) geven. In In-
dia was Kira Banasinska een fabriekje begonnen dat Montessorimateriaal maakte. 
Kaybee, let op Kira’s initialen. Joosten adviseerde haar over de productie van dit ma-
teriaal en lette op de kwaliteit ervan. Ook Mario Montessori Sr. en Ada bezochten 
India. 

De cursus in India was een soort van reizend circus dat van plaats naar plaats trok. 
Abs hield van India en verrichtte zijn werkzaamheden met plezier. Daarnaast vond 
hij nog tijd om piano te spelen. Hij was een verdienstelijk pianist. En hij sprak – net 
als zijn moeder – zijn talen. Naast het Frans, Duits en Engels van de middelbare 
school sprak hij nog Italiaans, Spaans en Hindi. Op een foto van de diploma-
uitreiking van de cursus 1973 – 1974 staat hij achter de tafel. Gekleed in Indiaas 
kostuum. 4 

 

In 1973 ging hij zijn tijd verdelen tussen India en de Verenigde Staten. Hij werd ook 
nog cursusleider van de AMI-cursus in Minnesota.  

                                       

4 Uit “Montessori in India, 70 years” uitgegeven in 2009. 
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In Nederland was Abs toen al zo goed als vergeten. 
Ik sprak met hem op een AMI congres in 1979 in 
Amsterdam. Hij was daar aanwezig als deelnemer. 
Ik herinner me zijn groene parka coat, waarin hij 
een beetje opviel tussen de andere congresgangers. 
We spraken over de lezing over Kosmische Opvoe-
ding, die ik samen met Marsilia Palocci gehouden 
had. Hij complimenteerde me daarmee. Dat heb ik 
eigenlijk pas later op waarde geschat. 

Van Ellen Joosten heb ik gehoord dat hij toen al on-
geneeslijk ziek bleek. Een jaar later overleed hij, nog 
voor zijn moeder. Hij was een Montessoriaan van 
allure. 
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Renilde Montessori (1929 – 2012)5 
Renilde Montessori was het jongste kind van Mario Montessori en Helen Christy. 

 

Helen Christy en Mario Montessori 

In 1915 bezocht Dr. Montessori de Verenigde Staten gedurende een aantal maan-
den. Ze bezocht er de wereldtentoonstelling die dat jaar in San Francisco gehouden 
werd. Montessori gaf er een groot aantal lezingen 6 en er was het bekend geworden 
klaslokaal met de ramen waarin (toen nog) Montessorileidster Helen Parkhurst werk-
te met een groep kinderen om de bezoekers van de tentoonstelling een goede indruk 
te geven van de manier waarop in het Montessorionderwijs met kinderen werd om-
gegaan. 

In haar gezelschap was haar toen zeventienjarige zoon Mario. Toen Dr. Montessori 
naar Europa terug moest keren – haar vader was overleden – zei Mario dat hij in de 
VS wilde blijven. Twee jaar later trouwde hij (in Californië) met Helen Christy. Na 
enige tijd voegden Mario en Helen zich bij Dr. Montessori, die toen in Barcelona 
woonde. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Marilena, Mario, Rolando en 

                                       

5 Dit artikel is een bewerking van de necrologie die ik in 2012 voor Montessori Mededelingen schreef. 
In jaargang 36 nummer 1. 

6 “The Californian Lectures of Maria Montessori, 1915” Maria Montessori . Edited by Robert G. Buc-
kenmeyer. 1997 Clio Press Oxford England. 
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Renilde. Drie kinderen in Barcelona, alleen Rolando in Italië tijdens een verblijf van 
de Montessori’s in dat land, waar ze een cursus gaven. Renilde werd genoemd naar 
haar grootmoeder, Renilde Stoppani. 

Van deze kleinkinderen hebben Mario en 
Renilde het werk van hun grootmoeder en 
vader in directe zin voortgezet. Renilde was 
aanvankelijk niet in de Montessoribeweging 
aan het werk. Dat veranderde in 1968 toen 
ze de assistent van haar vader werd. 

Als kind had ze Montessorischolen bezocht. 
In Barcelona, in Laren en het Montessori Ly-
ceum in Amsterdam (1945). Daarna had ze  
Dr. Montessori, haar vader en diens tweede 
vrouw Ada Montessori – Pierson vergezeld 
naar India. Van 1947 – 1948. Ze volgde als 
toehoorder een cursus die haar grootmoeder 

in Adyar gaf. Ze wist dus uit een rijk geschakeerde ervaring wat het betekende om 
Montessoriaan te zijn. 

Die kennis verdiepte zich nog aanzienlijk toen ze in 1971 bij Betty Stephenson in Wa-
shington een Montessoricursus ging volgen. Ze deed dat niet als ‘een Montessori’, 
maar anoniem. Na haar examen, waarbij haar vader als examinator optrad, werd dit 
stukje van haar identiteit aan haar medestudenten bekend gemaakt.  

Renilde werkte daarna in Canada als 
‘director of training’ van de AMI oplei-
dingscursus in Toronto van 1989 – 
1995. Daarnaast was zij een veelge-
vraagde spreker op congressen en 
dergelijke bijeenkomsten. 

Ik leerde Renilde kennen op het AMI 
congres kort na Nieuwjaar 1985 in 
Karachi (Pakistan). Op de foto staat ze 
met haar broer Mario. Beiden zijn 
sprekers. Verder op de foto o.m. nog 
Gool Minwalla (met bril), die het con-
gres georganiseerd had. We ontmoet-
ten elkaar daarna vaker op congressen 
en conferenties en we raakten be-

vriend. Niet zo moeilijk om met haar bevriend te raken overigens; ze was een harte-
lijke vrouw die makkelijk contact met iemand maakte. Op het moment dat deze foto 
gemaakt werd was Renilde 55 jaar. 
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Tien jaar later kwam ze terug naar Amsterdam, naar het huis aan de Koninginneweg 
waar ze als kind gewoond had met Mario Sr. en Ada. Ze betrok het appartement 

weer op de bovenverdieping. Renilde werd ‘Ge-
neral Secretary’ 7 van de AMI, de Association 
Montessori Internationale, die haar vader en 
grootmoeder hadden opgericht in 1929, het jaar 
dat ze geboren werd. 

In 2000 volgde Renilde Bob Portielje op als ‘Pre-
sident’ van de AMI. Dat bleef ze tot 2005, waar-
na ze terugkeerde naar haar geliefde Catalonië. 
Ik was in die tijd lid van het dagelijks bestuur 
van de AMI en daarom spraken we elkaar maan-
delijks. Renilde pakte de zaken in Amsterdam 
energiek aan. 

In de tijd waarin veel mensen nog vroegen wat 
een website eigenlijk was maakten we er een om 
aan het werk van de AMI grotere bekendheid te 
geven. En we zetten vaart achter het ‘blueprint 
project’. Al het Montessorimateriaal werd in met 
de computer gemaakte tekeningen vastgelegd. 
Dat was voor het laatst gedaan door haar vader 
in 1952 nadat Maria Montessori overleden was. 
Nog in een nu totaal verouderde hectografeer-
techniek. Nu konden de door de AMI erkende 
fabrikanten van Montessorimateriaal van de juis-
te specificaties voorzien worden.  

Renilde wist dat haar grootmoeder veel waarde 
hechtte aan de toepassing van haar ideeën bui-
ten het klaslokaal. Om Montessorianen te stimu-
leren hun kennis buiten het klaslokaal toe te 
passen richtte zij “Éducateurs sans Frontières” 
op: bijeenkomsten voor door de AMI getrainde 
Montessorianen, die samen de opvoedingsprinci-
pes grondig herbeleven en ermee aan de slag 
gaan op plaatsen waar kinderen hulp nodig heb-
ben. De eerste bijeenkomst vond plaats in 1999 
in Città di Castello (In de buurt van San Marino in 
Italië) in de Villa Montesca. Historische grond 
voor Montessorianen, want Dr. Montessori 
schreef er in 1909 “De Methode, de Ontdekking 
van het Kind”. Daarna zijn er nog twee bijeen-

                                       

7 De voertaal van de AMI is Engels. 
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komsten georganiseerd: in 2004 in Burgos (Spanje) en in 2011 in Dallas TX 
(Verenigde Staten). 

Renilde schreef een boek over dit project met als titel “Éducateurs sans Frontières”. 
Het werd in 2000 in het Frans uitgegeven door Desclée de Brouwer en in 2005 in het 
Engels door Nienhuis Montessori. Op het voorblad van die uitgave een ‘droedel’ , ge-

ometrisch van karakter, zoals Renilde ze vaak 
maakte tijdens vergaderingen. In twee talen: 
Ook Renilde was een Montessoriaan van de we-
reld. Ze sprak vloeiend Engels, Spaans, Neder-
lands, Frans en Italiaans. Ze schrijft in de epi-
loog: “Dit boek is geschreven om de kinderen te 
verdedigen. Het is kritisch in afwijzende zin te-
gen ouders en leraren die kinderen mishandelen, 
tegen individuen of groepen mensen die kin-
deren mishandelen. Kinderen mishandelen is het 
ergste dat volwassenen kunnen doen.” En wat is 
dat mishandelen? “Ze (de kinderen) moeten ge-
koesterd worden en niet veronachtzaamd, ge-
schaad, gewond, verwond en vernietigd.” Het is 
duidelijk dat Renilde hier doelt op zowel fysieke 
als geestelijke mishandeling. Geestelijk al dan 
niet met opzet. 

Verder ondernam Renilde pogingen om het Mon-
tessori-archief bij de AMI, een rijke bron van 
studiemateriaal, te ordenen en openbaar te ma-
ken. Het kantoor op de Koninginneweg bevatte 
kastenvol ongeordende papieren waar niemand 
zich raad mee wist. Het origineel van documen-
ten moest geconserveerd worden en op een vei-
lige plaats bewaard. De kopieën ervan geordend, 
gedigitaliseerd en opgeborgen. Dat was een veel 
groter karwei dan voorzien was, een project van 
de lange adem dat nog steeds loopt. 

Het kantoor van de AMI is gehuisvest in een 
prachtig gebouw in Amsterdam Oud Zuid. Toen 
Renilde aantrad was het qua inrichting aan een 
opknapbeurt toe. Meubels waren van lelijk for-
mica. De oorspronkelijke inrichting was met ei-
ken meubels in de stijl van de Amsterdamse 
school. Die stonden wat treurig in een hoekje. 
De werkkamer van Dr. Montessori oogde ver-
waarloosd. Radiatoren voor de CV waren voor de 
originele marmeren schoorstenen geplaatst. De 
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kantoorverdieping was een allegaartje. Een binnenhuisarchitect heeft alles met res-
pect voor de historie van het gebouw gerestaureerd. Renilde kende die historie. Ze 
nam het initiatief tot de renovatie, die zeer succesvol was. 

Met de Nederlandse Montessoribeweging had de 
AMI in die tijd weinig contact. De Nederlandse 
Montessori Vereniging was niet geaffilieerd met 
de AMI. Nederlandse bestuurders vonden dat te 
duur. Het betekende niet dat Renilde geen con-
tact zocht met de Nederlanders. Ik herinner me 
een bezoek dat Renilde en ik brachten aan een 
Montessorischool in Rotterdam Noord. Een Mon-
tessorileider bood een lesje met een door hem 
en zijn vriendin bedacht materiaal aan. We be-
spraken het materiaal (voor worteltrekken) na 
afloop. Renilde was enthousiast. Wel vroeg ze 
me op de gang waarom de kleuters er zo veel 
met Lego speelden terwijl hun tijd in de onder-
bouw toch al korter was dan in andere landen, 
waar kleuters eerder naar school mogen. Kon-
den ze niet beter wat meer met het ontwikke-
lingsmateriaal aan de slag? 

Na Barcelona en na Laren was er geen internationaal Montessori-studiecentrum meer 
geweest. De Stichting Montessori Centrum in Nederland, opgericht door Mario Mon-
tessori Jr. telt niet mee in deze reeks. Die stichting deed zeer nuttig werk, maar 
werkte in eerste instantie alleen voor Nederland. Renilde had vergaande ideeën over 
een nieuw centrum dat naast de tot dan gebruikelijke functies: school, opleiding en 
research ook een thuis voor oudere Montessorianen zou kunnen zijn die de jongere 
generatie zouden kunnen helpen bij hun werkzaamheden. Als vestigingsplaats had ze 
Spanje op het oog, zoals het eerste centrum, maar niet noodzakelijk in Barcelona. 
Dat was misschien niet het beste idee; Spanje had geen Montessoritraditie meer. Met 
het bewind van generaal Franco was deze traditie en waren de scholen weggespoeld 
uit het land en Spanje was net iets te ver van Amsterdam om een goede communica-
tie met AMI’s hoofdkantoor te waarborgen. De scholen die de oefenplaatsen van stu-
denten zouden moeten worden waren er ook niet meer. Die moesten opnieuw ge-
sticht worden. De beginsituatie was net iets te mager om succes te waarborgen.   

Van haar levensavond in Spanje heeft Renilde na haar terugtreden nog maar korte 
tijd mogen genieten. 
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Silvana Quattrocchi Montanaro (1927 - 2018) 
Op 30 maart 2018 – Goede Vrijdag – overleed 
Silvana Montanaro. Ze is van grote betekenis 
geweest voor de Montessori-opvoeding van 
het jongste kind. 

Montessori-opvoeding bestrijkt een periode 
die al voor de geboorte van de baby begint. 
En die eindigt met de universitaire opvoeding. 
Het ontstaan van de Montessori-opvoeding 
volgt deze chronologie allerminst. Maria Mon-
tessori startte haar werkzaamheden in de 
volkswijk San Lorenzo in Rome in 1907. Haar 
eerste boek over haar werk beslaat dan ook 
de fase van 4 – 7-jarigen. Het heet De Me-
thode, de Ontdekking van het Kind. 

Al vrij snel volgt daarna de uitbreiding van de werkwijze naar wat ik hier gemakshal-
ve maar even het Lager Onderwijs noem. Twee omvangrijke boeken doen verslag 
van Montessoris bevindingen. Ze heten Zelfopvoeding 1 en 2. Het eerste deel be-
schrijft de pedagogische achtergrond van deze periode en het tweede deel het ont-
wikkelingsmateriaal dat daarbij aan de orde komt. 

In Nederland volgt dan een derde stap: het middelbare onderwijs. In Amsterdam 
ontstaat eerst het Montessori Lyceum en daarna ook de Montessori ULO. Vervolg-
stappen in Nederland en in het buitenland sla ik maar even over hier om uit te ko-
men bij wat Maria Montessori er tenslotte zelf over schrijft in – bij voorbeeld – Door 
het Kind naar een Nieuwe Wereld. Je moet dan de hoofdstukken over Het Landkind 
en De Universiteit lezen. Dit boek wordt voor het eerst in het Nederlands uitgegeven. 
In 1941, als Maria en Mario Montessori in India verblijven. 

Het is opmerkelijk dat het terrein dat de specialisatie van 
Silvana Montanaro wordt pas in 1948 door Maria Montes-
sori beschreven wordt in haar boek Het Brein van het 
Jonge Kind. Specialisatie in twee opzichten. Silvana houdt 
zich bezig met het opleiden van ouders en verzorgers die 
het kind bij de geboorte en in zijn eerste twee levensja-
ren zullen begeleiden. Maar ook leidt ze mensen op die 
trainingscursussen voor die ouders en verzorgers gaan 
geven op verschillende plaatsen ter wereld. Ze schreef er 
een boek over dat Understanding the Human Being heet. 

Silvana Montanaro werd – net als Maria Montessori zelf – 
als arts opgeleid aan de universiteit van Rome. Ze specia-
liseerde zich als chirurg en psychiater. Toch wel een op-
merkelijke combinatie. 
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Ik ontmoette haar van tijd tot tijd op 
bijeenkomsten van de AMI. Ze sprak op 
congressen. Karachi in Pakistan en Nara 
in Japan. En ze kwam naar jaarvergade-
ringen van de AMI. Haar humor tijdens 
lezingen werkte aanstekelijk. Ik herinner 
me haar verhaal over kinderbedjes op 
zaaltjes in een ziekenhuis. Om het kind 
te beveiligen werden er hekken om de 
bedjes gemaakt. Hoe hoog je die hekken 
ook maakte, de baby’s wisten er altijd 

overheen te klimmen. Haar oplossing was om de vrijheid niet te beperken. Ze was 
voorstander van een laag bedje waar kinderen makkelijk uit konden komen. Het op-
merkelijke was dat ze hele nacht lang rustig op hun matrasje bleven slapen. 

Silvana gaf cursussen in Rome, Denver en Londen. Niet in Nederland. Toen Stijntje 
en ik in het stadium geraakten waarin er kleinkinderen geboren gingen worden gaf ik 
onze kinderen een exemplaar van Understanding the Human Being cadeau. Eerlijk 
gezegd: ik dacht niet dat ik hiermee een ultieme oplossing gevonden had. Maar na 
jaren bleek dat toch mee te vallen. 

Een kennis van Fleur had een teefje dat een niet gering nest met puppy’s kreeg. 
Leuk natuurlijk, maar ’s nachts wel hinderlijk; de pups braken de tent af. (Klik maar 
even op de link hieronder om het te horen.) 

http://kelpin.nl/fred/download/hondjes.mp4  

 

Fleur herinnerde zich 
het boek van Monta-
naro en adviseerde 
eens te proberen die 
hondjes in een bedje 
te leggen waar ze de 
vrijheid hadden om 
hun nestje te verlaten. 
Dat hielp. Zoals de 
kleintjes in het zieken-
huis niet meer over de 
rand van het bed 
klommen, waren ook 
de hondjes nu tevre-
den en hielden de ei-
genaar van het nestje 
niet meer uit hun 
slaap. 

Voor Na 
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Bij de AMI had ik een aantal jaren tot taak om contact te onderhouden met fabrikan-
ten van Montessorimateriaal. Materiaal is bij de jonge kinderen belangrijk voor o.m. 
oog-handcoördinatie en de oefening van het grijpen. Kinderen onder de twee jaar 
hebben behoefte aan ontwikkelingsmateriaal dan aan hun behoeftes is aangepast. 
Aan het ontwerpen daarvan heeft Sylvana met enthousiasme bijgedragen.  

        

Bronnen: 

De Methode, De Ontdekking van het Kind 
Maria Montessori 
Montessori-Pierson Publishing Company. Amsterdam, 2016. 
 
Zelfopvoeding Deel 1 en Deel 2 
Maria Montessori 
Montessori-Pierson Publishing Company. In voorbereiding.  
 
Door het kind naar een nieuwe wereld. 
Maria Montessori 
Hieruit: Deel IV: VIER STADIA VAN ONTWIKKELING 
12 Het landkind: de opvoeding van de rijpere jeugd 
13 De student: de functie van de universiteit 
Montessori-Pierson Publishing Company. Amsterdam, 2020. 
 
Het brein van het jonge kind. Voorheen: Aan de basis van het leven 
Maria Montessori 
Montessori-Pierson Publishing Company. Amsterdam, 2019. 
 
Understanding the Human Being. The Importance of the First Three Years of Life 
Silvana Quattrocchi Montanaro, M.D. 
Nienhuis Montessori USA. Mountain View, California, USA, 1991. 
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Hetty Mooi - Kemps (1918 - 2016) 
Jeugd in Nederlandsch Indië en Nederland  

Hetty werd in 1918 in Batavia geboren in wat toen nog Nederlandsch Indië heette. 
Haar vader – Harry Kemps – was in 1899 naar Indië gereisd en werd militair bij het 
KNIL. Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.  
 

Het was gebruikelijk in die tijd om een 
aantal jaren in het KNIL te dienen als 
beroepssoldaat en dan naar Nederland 
terug te keren. Maar Harry Kemps bleef. 
Hij trouwde met een Indische vrouw, Er-
nestine Kommer (1888 – 1970). En hij 
werd kandidaat-notaris en werkte als 
hoofd van het departement van financi-
en. 
Ernestine (Tiny) zette een drukbeklant 
naaiatelier op, waar rijke vrouwen met 
een Europese achtergrond hun kleding 
bestelden. Hetty had dus haar voorbeeld 
al vroeg bij de hand. 

Hier is een foto van het gezin Kemps. Je 
ziet de vader en moeder met hun twee 
dochters. Bol – links – is de oudste; Hetty 
staat rechts op de foto. Bol lijkt op de 
moeder; Hetty ziet er minder Indisch uit. 
De foto is omstreeks 1923 gemaakt. Het 
ging de familie goed in die tijd. Ze had-
den een djongos8, een kokkie en iemand 
die voor de tuin zorgde. 
In dezelfde tijd ging het gezin naar Ne-
derland om te genieten van een verlof. 
Dat was gebruikelijk in die dagen. Hetty 
ging naar een kleuterschool in Nijmegen. 
Terug in Batavia ging ze naar de lagere 
school van de Zusters Ursulinen. Die wa-
ren daar de eerste vrouwelijke religieuze 
orde die actief was. In de wijk Noordwijk 
van Batavia richtten zes zusters en een 
overste hun eerste school op, die het  
Groote Klooster heette.  

                                       

8 Indische huisbediende. 

Artillerie van het KNIL In de tijd dat de vader 
van Hetty er diende. 
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Daarna keerde het gezin definitief terug naar Nederland. Naar Haarlem en Hetty ging 
weer naar een nonnenschool. Een school voor voortgezet onderwijs inmiddels. 
Dan gaat het mis op school. In de derde klas loopt ze weg als de zusters zeggen dat 
haar vriendje haar niet van school mag komen afhalen. Dat heeft geen pas vinden de 
zusters. Ze vervolgde haar schoolopleiding aan de MMS in de Tempeliersstraat, waar 
ze in 1938 examen deed. Vader Harry vond het niet goed dat ze zou gaan studeren. 
Haar opleiding zou wel eens hoger kunnen uitvallen dan die van haar toenmalige 
verloofde. 
 

Montessori-kleuterleidster 
 

Het wordt de opleiding voor Montessori-
kleuterleidsters in de De Lairessestraat in Amster-
dam. Ze doet examen in 1940. 
Na haar examen als Montessorikleuterleidster is 
Hetty anderhalf jaar Kwekeling met Akte geweest 
op de Montessori-kleuterschool in de Niersstraat. 
Een Kwekeling met Akte had zijn opleiding vol-
tooid, maar moest nog benoemd worden.  
Op een Montessori-Landdag in Woudenberg ont-
moette ze een jonge Montessorileider – Jan Mooi 
– met wie ze later zal trouwen. Vader Harry kon 
gerust zijn. 
Die Kwekeling met Akte (Kwema), dat kun je je 
eigenlijk niet goed meer voorstellen vandaag de 
dag. Het was toen crisistijd en de werkeloosheid 
was groot. Een collega met wie ik later in Amster-
dam werkte was in die tijd naast een Akte voor 
het Kleuteronderwijs ook maar een Akte voor de 
Lagere School gaan halen, want dan had je meer 
kans op een benoeming. Twee Aktes en dan be-
ginnen voor een erg bescheiden salaris of voor 
niets. 
In 1942 was er een baan vacant voor Hetty als 
Montessori-kleuterleidster in Koog aan de Zaan op 
een privé Montessorischooltje dat eigendom was 
van de Familie Honig. Kleuteronderwijs was toen 
nog buiten de wet om geregeld. Hetty werd in 
1942 benoemd aan de voorbereidende school  
(zoals dat toen officieel heette) van de 5de Open-
bare Lagere Montessorischool. De Duitsers had-
den het mooie gebouw in de Herschelstraat ge-
confisqueerd om er soldaten in te legeren. De 
school was daarom tijdelijk gevestigd in een non-
nenschool aan het Linnaeushof. Als de Duitsers in 
1945 verslagen zijn en vertrokken en ook de Ca-
nadezen die er daarna gelegerd waren naar huis 

Hetty geeft een lesje in de Niersstraat 

Jan geeft een lesje zinsontleden in de 
bovenbouw van de 5de Montessori-

school  
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zijn, mogen de kinderen weer naar hun school terug. En Hetty ook. Hetty was inmid-
dels in verwachting. Ze werkte door als kleuterleidster tot en met december 1945. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handwerklerares en onderwijsvernieuwer 
 

Hetty volgde een coupeuse-opleiding aan de Rotter-
damse Snijschool. Het werk dat haar moeder vroeger 
ook deed dus. Ze was goed. Maakte de kostuums voor 
Jan, bijvoorbeeld. Maar ik herinner me in dit verband 
iets anders: Het hoofd van de 5de Montessorischool – 
Ans Heyenk – jubileerde. Dat moest gevierd worden. 
De kinderen werden verkleed als dieren en voerden in 
hun kostuums een circusvoorstelling op. Een Olifant, 
een Tijger, Hondjes, noem maar op. De coupeuse leg-
de mijn leerling Rick op een tafel bovenop een lap 
Panterstof. Ze knipte wat in de stof om hem heen, 
naaide een paar lappen aan elkaar en daar stond Pan-
ter Rick.  
Ze deed meer: Haalde Aktes voor creatieve vaardig-
heden, K en U voor de kenners, en Tekenen en Han-
denarbeid. Ze werkte langdurig op drie scholen: De 

5de Openbare Lagere Montessorischool, de 6de Openbare Lagere Montessorischool en 
de Opleiding voor Kleuterleidsters in de Pieter de Hoochstraat in Amsterdam.  

Hetty, Jan en hun zoon Jaap in de tuin van 
de 5de Openbare Lagere Montessorischool 

in 1948. 

1975. Ruimtelijke textielcollage 
door een tienjarig meisje 
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In de 5de Montessorischool had ze een mooi handwerklokaal waar ze overdag kin-
deren lesgaf en ’s avonds handwerkleraressen opleidde voor die Aktes K en U. Over 
dit werk schreef ze een aantal boeken. Vraagbaken voor collega’s in de creatieve 
vakken. 

 
Ik noem twee boeken die werden uitgege-
ven door Cantecleer: Textiele Werkvormen 
in 1972 en samen met Marijke Mooi Textie-
le Werkvormen voor Kinderen in 1975.   
De Maskers hiernaast heeft Hetty zelf ge-
maakt. Ze staan in de uitgave van 1972. 
Het is een Koningspaar. Het rechtermasker 
– de koning - kreeg ik van haar cadeau 
toen ik in 1971 afscheid nam als hoofd der 
school van de 5de Montessorischool en in 
Maastricht ging wonen. Hetty deed niet 
makkelijk afstand van iets dat ze gemaakt 
had. Wederzijdse kennissen meldden me 
dat het voorkwam dat ze een werkstuk na 
het verkocht te hebben weer terugkocht 
omdat ze het niet kon missen.  
 

De Koning. Ik heb hem nog steeds en ben er blij 
mee. De ogen zijn gemaakt van metalen sluitinkjes bij 
plastic boterhamzakjes.  
 
Ook Jan bleef langdurig werkzaam op de 5de Montes-
sorischool. Hij haalde een tekenakte. Tenslotte werd 
hij tekenleraar op een Mavoschool. Over de leerlingen 
op die school bleef hij wat ambivalent.  
Jan was mijn ‘buurman’ in de Herschelstraat. De deur 
tussen onze lokalen stond vaak open. Zijn kinderen 
werkten soms langdurig in mijn lokaal en omgekeerd. 
Links staat hij afgebeeld met een fonduepan en een 
barbecueschort. Handwerken, dat waren aanvankelijk 
nuttige handwerken. Meisjes moesten kunnen haken, 
breien, kleren maken en verstellen. Dat soort werken. 
Jan draagt een creatief, door Hetty bedacht, schort. 
Nuttige handwerken hoefden niet saai te zijn vond 
Hetty. En niet alleen iets voor meisjes.  
Het lokaal naast het handwerklokaal van de 5de Mon-
tessorischool stond leeg. We verzochten de Gemeen-
telijke Inspectie om het vak Handenarbeid te mogen 
invoeren. Als dat mocht, dan richtte de Gemeentelijke 
Consulent voor handenarbeid – Gerda Dunnebier – 
een Handenarbeidlokaal met je in. Daarna ging onze 
hele groep naar die twee lokalen als het onze beurt 
was voor handvaardigheid. Niet alleen de meisjes. Je 

 
1972 Maskers. Koningspaar 
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mocht kiezen: Bij Hetty of bij je eigen leerkracht. Er zaten jongens langdurig achter 
een naaimachine en meisjes hielpen mee om een volière voor zebravinkjes in het 
groepslokaal in elkaar te timmeren. 
Na hun pensionering kochten Hetty en Jan een boerderij in Erichem, gemeente Bu-
ren. Met een schuur als grote creatieve werkplaats. “Buren, van de gravin van Buren” 
zei Hetty dan. Een van de vrouwen van Willem van Oranje was dat.  
Jan werd al tamelijk snel ernstig ziek. Hij overleed in 1980. Hetty bleef nog lang al-
leen in Erichem wonen. Vanaf 2014 woonde ze in een verzorgingshuis in Oudewater 
en later in Monnickendam waar haar zoon Jaap woont.  
Daar overleed ze op 9 januari 2016. Een maand ervoor was ze gestopt met haar 
wijntje en haar sigaretje.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Hetty Mooi 
Textiele Werkvormen 
Cantecleer BV/ de Bilt. 1972 
 
Hetty Mooi/ Marijke Mooi 
Textiele Werkvormen voor Kinderen 
Cantecleer BV/ de Bilt. 1975 
 

 

Hartelijk dank aan zoon Jaap Mooi voor zijn onmisbare medewerking. 

Breien hoefde geen sok te 
worden van Hetty. 
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Ik kreeg een reactie van Saskia Veen, vroeger een leerling van Hetty op de 5de O.L. 
Montessorischool: 

Bedankt dat je mij attendeerde op het artikel over Hetty Mooi. Ik weet nog dat Me-
vrouw Mooi mijn abstracte wandkleed had gekozen als omslag voor haar boek. Mijn 
moeder was toen reuze trots. Dat wandkleed hangt nu bij mij in de keuken dus ik 
kan nog dagelijks aan de leuke, leerzame lessen van Mevrouw Mooi denken. Ik had 
er geen idee van dat zij zo stokoud geworden is. Op die foto aan het einde van het 
artikel moet ze al bijna 100 geweest zijn, maar toch nog duidelijk te herkennen. De 
andere biografieën ga ik ook nog lezen. Reuze interessant!  
 
 

 


