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Het Montessori Prentenboek 
In het Montessori prentenboek staan plaatjes van vandaag, en ook van vroeger, die her-
inneringen zijn aan het werk van Dr. Montessori. Het zijn plaatjes uit Nederland en uit 
het buitenland. Ze vertellen een stukje geschiedenis van de Montessori-opvoeding. Ook 
zijn er korte herinneringen aan Montessorianen met wie ik samengewerkt heb. 
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Rome, San Lorenzo 1907 
In Rome in de wijk San Lorenzo werd in 1907 het 
eerste kinderhuis (Casa dei Bambini) geopend dat 
onder leiding stond van Dr. Montessori. In De Me-
thode heeft ze de opening van dit kinderhuis be-
schreven: 

"Elk gebouw zou een eigen school hebben...De eer-
ste school zou in januari 1907 geopend worden in 
een groot huis in de wijk San Lorenzo. ..Deze bij-
zondere soort scholen werd gedoopt met de aan-
trekkelijke naam Huis van de Kinderen, (Casa dei 
Bambini). Het eerste werd onder deze naam geo-
pend op 6 januari 1907 in de Via dei Marsi 53 en ik 
werd belast met de verantwoordelijkheid het Huis 
der Kinderen te leiden." 

 

De 'school in het huis', zoals hij genoemd werd, staat er nog steeds. Al is het Via dei 
Marsi 58 in plaats van 53. Dat hij in een huis gevestigd is blijkt uit de gesloten deur met 
de bellen en naambordjes links en rechts ervan. Het grote bord boven de deurbellen 
rechts geeft aan dat er een school gevestigd is. Daarboven zie je het huisnummer 58. 

En achter die deur daar moet je wezen. Maar hoe kom je erdoor? Het kostte mijn doch-
ter Fleur en haar vriend Magne wel wat moeite om de deur te passeren toen ze in sep-
tember 2002 deze foto's voor me maakten. Maar het is gelukt. 

Je komt op een idyllische binnenplaats waar in duidelijke letters op de muur staat dat dit 
de Casa Bambini Maria Montessori is. Dat valt op: Casa Bambini, niet Casa dei Bambini. 

"De zesde januari, Drie Koningen, is in 
Italië een kinderfeestdag, zoals de Kerst-
dag in protestantse landen, met de 
kerstboom en gaven en verrassingen 
voor kinderen. Het was dan op 6 januari 
dat de eerste groep kleintjes bijeen-
kwam, wel meer dan vijftig. Ze waren in-
teressant om gade te slaan, deze schep-
seltjes: verlegen, onhandig, schijnbaar 
dom en zeer terughoudend, zo anders 
dan die, welke we gewoonlijk in liefda-
digheidsinstellingen vinden. Zij konden 
niet gezamenlijk lopen en de juffrouw 
moest ieder kind het schortje laten vast-

houden van het kind dat voor hem liep, in een soort eendenmars…Zij waren werkelijk als 
een stel wilde kinderen. Zij hadden wel niet als de Wilde jongen van de Aveyron in een 
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bos met dieren samengeleefd, maar leefden toch verloren in een volksmenigte en buiten 
de grenzen van de beschaafde gemeenschap." 

Maar dat veranderde als snel. “. . de eerste groep kinderen onderging door mijn opvoe-
ding een grote verandering en kwam tot een verrassend peil als geen andere groep ooit 
bereikt heeft." 

Maria Montessori gebruikte het tekenuur graag om de kinderen voor te lezen. Ze koos 
voor verhalen over gebeurtenissen die niet speciaal voor kinderen geschreven waren en 
die echt gebeurd waren. Ze schrijft: 
 
“Over het algemeen luistert het kind naar alles wat echt interessant is. Maar ik zal U ze-
ker verrassen met mijn ontdekking dat de kinderen heel graag hoorden over de geschie-
denis van Italië en dat ze het boek over de opvoeding van De Wilde jongen van de Avey-
ron leuk vonden.” 
 
“Toen ik had voorgelezen over De Wilde van Itard, kwamen de ouders van de kinderen 
om informatie vragen: “Wat heeft U onze kinderen voorgelezen? Dat zouden we zelf ook 
graag horen.” De kinderen hadden thuis verteld over een bijzonder verhaal van een kind 
dat in het bos tussen de dieren leefde. Beetje bij beetje was het er daarna aan gewend 
geraakt om te leven zoals wij dat doen. Alle details over de manier waarop Itard pro-
beerde de jongen op te voeden hadden kennelijk diepe indruk op de kinderen gemaakt. 
 
[Zelfopvoeding 2.  Deel 2 – Lezen]  
 

 

 

 

 

Aan de muur van de Casa hangt een herdenkingspla-
quette, die je links op de foto ziet. Deze plaquette 
werd in 1970 geplaatst als herinnering aan het feit 
dat honderd jaar daarvoor Dr. Montessori geboren 
werd. 

"Zij gaan nu ook verlangen hun woning te verf-
raaien; de stichting draagt daartoe bij door vele 
planten op de binnenplaatsen en in de gangen te 
plaatsen." 

En zoals je ziet, planten staan er nog steeds. Ik had 
Fleur en Magne gevraagd om maar niet onuitgeno-
digd de school binnen te gaan en er foto's van de 
kinderen en de leidsters te maken. Dat had ook niet 
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gekund, want ze waren er op een zondag. Maar als iemand dit leest en van een eigen 
bezoek een foto heeft van het interieur, dan zal ik hem graag plaatsen in dit prenten-
boek. 

In 2005 kreeg ik een mailtje van Ronald Sanders uit Amsterdam. Hij heeft het schooltje 
ook bezocht tijdens een bezoek aan Rome. Ronald schreef me: 

"Het blijken twee kleuterklasjes van ieder ca. 20 kinderen te zijn die tegenover elkaar 
aan een hofje (cortile) liggen. Beide klassen, die op de begane grond zijn gevestigd, kom 
je binnen net zoals de bewoners hun portiek binnengaan. Aan het hofje zijn zo'n 48 ap-
partementen gesitueerd, waar de modale bevolking van Rome in woont. 
De arbeidersklasse van weleer woont niet meer in dit hofje, maar de buurt San Lorenzo 
(meteen ten oosten van Stazione Termini) staat in het Romegidsje nog wel als arbeiders-
buurt omschreven en dat straalt het ook nog wel uit. 

In het midden van het hofje staan in een ovaal bomen en struikjes met een hekje erom-
heen, dat met veel grote potplanten wordt omzoomd. De vensters van de appartementen 
zijn alle voorzien van grijze luiken, waarvan de meeste openstaan. 
Het klasje dat meteen rechts aan het hofje ligt, heeft de tekst Casa Bambini di Maria 
Montessori boven de ramen staan en iets verder naar links is een plaquette aan de muur 
bevestigd. We zagen door de vensters kinderen bezig met schortjes voor, net zoals we 
op foto's in oude Montessori-literatuur kunnen zien. In het trappenhuis hangt aan de 
bruine deur een lijst met maaltijden voor deze week. Is dat voor de kinderen? Het ziet er 
wel als zodanig bedoeld uit. Het leek me niet gepast om onaangekondigd binnen te ko-
men, niet gedaan dus, maar een gesprekje met de huiswacht vormde geen bezwaar. Met 
de huiswacht konden we goed Engels praten (hij is afkomstig uit India) en liet ons even 
binnen in de portiek van het niet zichtbare klasje. Hij vertelde dat in die ruimte het Vati-
caan destijds cellen in gebruik had om jonge boefjes in te kunnen opsluiten. Een cellen-
gang deed daar inderdaad nog aan herinneren. 
Verder was het appartementencomplex geheel omgebouwd. Het enige zichtbare aan het 
tweede klasje is een speeltuintje met wat spelattributen. In vroeger tijden was het speel-
terrein op de hof zelf, achterin, waar nu een appartementencomplex staat. 
De huiswacht, Joseph Alapattu, vertelde dat er met name veel Japanners het hofje ko-
men bezoeken en in mindere mate ook Amerikanen." 
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Over het huisnummer, 53 of 58, schreef Ronald: 
 
"Ik heb me nog even verdiept in de vergissing in het adres: In de eerste tot en met de 
vierde druk van de Methode staat het adres juist vermeld. De vijfde druk is een geheel 
herziene en vermeldt het adres en andere details in het geheel niet. De zesde druk (uit 
1948) gaat in de fout en vermeldt nummer 53. De zevende, achtste en negende druk 
doen het ook. In een Amerikaanse uitgave uit 1967 en een Indiase uit 1948 staat het 
adres er ook niet goed in. In de boekhandels in Rome kon ik De Methode, (om het daar 
even te checken) niet vinden. Wel staan er andere titels in de schappen. Uitgeverij Gar-
zanti heeft de laatste 15 jaar al heel wat titels laten (her)drukken, zag ik. Opvallend ge-
noeg waren er ook een paar eerste drukken bij; voor het eerst in het Italiaans vertaald." 
Omdat de drie en de acht nogal op elkaar lijken, heb ik zelf wel eens de indruk dat deze 
nummerverwisseling ook het gevolg kan zijn van een overschrijffout.” 

Op 6 januari 2007 was het honderd jaar geleden dat de Casa dei Bambini in Rome geo-
pend werd. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de AMI samen met de Italiaanse 
Opera Nationale Montessori een conferentie in Rome. Natuurlijk bezochten de meeste 
conferentiegangers ook de Via dei Marsi om een kijkje in de eerste Casa te nemen. Ik 
was daar zelf niet bij, maar gelukkig kreeg ik van Els Houweling uit Neuchâtel een serie 
foto's van dit bezoek, waarvan ik er hieronder een paar publiceer. 
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In de Via dei Marsi was het een drukte 
van belang toen de bezoekers aankwa-
men. En binnen was de school dan welis-
waar niet in bedrijf (geen kinderen met 
schortjes), maar de bezoekers konden 
een goede indruk krijgen van de in-
richting. Omdat de kinderen hier op jon-
gere leeftijd naar school komen dan in 
Nederland valt in de school een zwaarder 
accent op de oefeningen uit het dagelijks 
leven. Dat blijkt uit de schep- en schenk-
werkjes en de aandacht die aan wassen 
en strijken besteed wordt. Er wordt op 

school een warme maaltijd geserveerd, zoals Ronald al vermoedde Ook het zintuiglijk 
materiaal en het materiaal voor lezen en rekenen zijn aanwezig. De tuin lijkt in verband 
met het jubileum een opknapbeurtje gekregen te hebben. Ook de inrichting van de Casa 
ziet er goed uit. 
 
De eerste kinderhuizen zagen er nog 
niet uit zoals die in Rome in 2007. 
Dit plaatje is uit een boek van Ir. 
Talamo, de bedenker van de kinder-
huizen. De inrichting is nog traditio-
neel, zoals die van elke school in die 
tijd. De juf zit achter een tafel op 
een podium en het schoolbord is er 
voor haar. De kinderen zitten in rijtje 
en als de fotograaf er niet is, dan kij-
ken ze allemaal naar de juf. En er 
zijn nog geen open kasten met mate-
riaal. 
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Chiaravalle, Italië 
In dit huis in Chiaravalle (Italië) werd op 
31 augustus 1870 Maria Montessori gebo-
ren. Dochter van Alessandro Montessori 
en Renilde Stoppani. Chiaravalle ligt in de 
provincie Ancona in Noord-Italië aan de 
Adriatische Zee. Ze woonde er maar kort, 
want spoedig daarna verhuisde het gezin 
naar Rome. 
Een gevelsteen herinnert aan de geboorte 
van deze illustere burger van de stad. De 
steen werd geplaatst op 6 september 
1965. Je ziet hem op de foto van het huis 
en in detail op een foto hieronder, die ik 
in de zomer van 2009 toegestuurd kreeg 
van Mirjam Stefels en Maarten Kramer. Ze 
waren er op bezoek. De Marcelleria (sla-
gerij) links op de foto is er nog steeds. Al-
thans, er is een slager gevestigd op dit 
adres. Verder een typisch Italiaanse foto 
uit die tijd, met een toen ook al oude Fiat 
Topolino en de producten van Italiaans 
vernuft: de scooters.  
Vertaald luidt de tekst op de gevelsteen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De bevolking van Chiaravalle wil met deze 
steen graag haar medeburger 

Maria Montessori 
gedenken, geboren in dit huis op 31 augus-

tus 1870 
 
 

Beroemd pedagoge, bedenkster van door-
dachte 

onderwijsprincipes, waardoor vele kin-
deren, in de hele 

wereld, met gretigheid hun geest hebben 
opengesteld voor kennis. 

 
Chiaravalle, 6 september 1965 
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In het huis is op de eerste verdieping sinds 
enige tijd een museum, gewijd aan Dr. 
Montessori gevestigd. In de voormalige 
woonkamer. Er is ook een bibliotheek met 
boeken van Dr. Montessori. Bij voorbeeld de 
eerste druk van De Methode.  

In verschillende kasten is Montessorimateri-
aal tentoongesteld, vervaardigd door de Ita-
liaanse materiaalmakersfirma Gonzagareddi. 
Voor de Nederlandse bezoeker is dat wel 
even wennen. De rode stokken zijn blauw 
bij deze firma.1 De geometrische lichamen 
hebben een lichtere kleur blauw dan we ge-
wend zijn in de Nederlandse scholen. En de 
gele cilinders zijn er wit. Die verschillen zijn 
in de loop der jaren ontstaan en zijn 
daarom toegestaan als ze niet hinderlijk zijn 
voor het hanteren van het materiaal door 
kinderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn ook vitrines waarin je oude afbeeldingen en voorwerpen kunt zien. Zo is er een 
krantenknipsel uit een krant van 7 oktober 1950. Daarin staat dat Dr. Montessori, die 
haar lange leven heeft gespendeerd aan de studie van het kind, een onderscheiding van 
de stad krijgt. Er hoort een foto bij, waarop je kunt zien hoe Montessori een paar kindjes 
bedankt en de speciale broche draagt die bij de onderscheiding hoorde. 

 
1 Oorspronkelijk waren de rode stokken trouwens groene stokken of werden de rekenstokken gebruikt. 
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De foto met Dr. Montessori die de 
broche draagt hangt aan een muur 
achter een grote roze toren. Ik her-
inner me een soortgelijke roze to-
ren van een tentoonstelling in het 
Nationaal Onderwijsmuseum in Rot-
terdam in 1992. Alleen had die to-
ren tien kubussen en deze heeft er 
maar zes. Misschien was de huiska-
mer iets te laag voor de hele toren.  
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In de vitrine, in het midden en beschenen door een spotje, een foto van Dr. Montessori 
uit 1898. Ze was toen directeur van het Orthofrenisch Instituut te Rome. Links boven 
haar doktersdiploma, uitgereikt op 10 juli 1896 door de Koninklijke Universiteit van Rome 
in naam van Koning Umberto de Eerste.  
 

 
Op de rechterfoto is Mirjam in gesprek met een aantal Italiaanse dames van het Mu-
seum. 
 

 
 

Foto’s van het geboortehuis, de broche, de foto uit 1898 en het diploma © AMI 
 

Overige foto’s van Mirjam Stefels en Maarten Kramer. 
Met dank aan Joke Verheul van de AMI. 
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Los Angeles, San Diego en San Francisco, 1915 
In 1915 bracht Dr. Montessori (voor de tweede keer) een bezoek aan de Verenigde Sta-
ten. In San Diego en San Francisco werden wereldtentoonstellingen georganiseerd ter 
gelegenheid van de opening van het Panamakanaal het jaar daarvoor. Deze tentoonstel-
lingen werden door miljoenen mensen bezocht in de negen maanden dat ze open waren. 
Ze gaf ook een cursus in Los Angeles. 

 
In het Palace of Education – rechts, onderdeel van de tentoonstelling in San Francisco - 
was van augustus tot november een Montessorigroep aan het werk te zien onder leiding 
van Helen Parkhurst, die later haar eigen weg zou gaan en de oprichtster van het Dalton-
onderwijs werd. De groep werkte in een klaslokaal met glazen muren, zodat de bezoe-
kers van de tentoonstelling ze goed konden observeren. Dr. Montessori gaf er een cursus 
en hield lezingen in het Italiaans, die in het Engels vertaald werden door Adelia Pyle. 
Deze lezingen werden verzameld in het boek The 1915 California lectures of Maria Mon-
tessori, edited by Robert G. Buckenmeyer. (The Montessori – Pierson Publishing Com-
pany. Amsterdam, 1997.)  
 

Dr. Montessori werd op deze 
reis vergezeld door haar zoon 
Mario, die met haar terug-
keerde naar Europa op 20 de-
cember 1915. Ze moest een 
cursus in Barcelona geven. Het 
jaar erna waren ze alweer in de 
VS en in 1917 trouwde Mario er 
met de Amerikaanse Helen 
Christy, die een cursus bij Dr. 
Montessori gevolgd had in 
1915.  
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Een maand voor haar vertrek 
naar Barcelona was haar va-
der in Rome overleden. Ze 
schreef hem voor zijn overlij-
den veel brieven en stuurde 
hem ansichtkaarten toen ze in 
de VS was. Hierbij een twee-
tal van die ansichtkaarten die 
zij in de maanden van haar 
verblijf in de VS naar haar va-
der in Rome stuurde. “De wa-
gentjes gaan vanzelf naar be-
neden door de zwaartekracht. 
Ze draaien en draaien langs 
hun bochtige spoor.” 

“Lieve goede vader. Heel veel liefhebbende zoentjes van je Mimmina.” 
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Van de brieven die Maria Montessori vanuit de VS 
naar haar vader stuurde is een selectie in druk 
verschenen bij de Montessori-Pierson Publishing 
Company. Maria Montessori writes to her Father- 
letters from California, 1915. Haar achterklein-
dochter Carolina Montessori schreef er een mooie 
inleiding bij. 

Nadat ze was teruggekeerd uit de Verenigde Sta-
ten vestigde Dr. Montessori zich in Barcelona. Ze 
bleef er wonen tot 1936, het jaar waarin de 
Spaanse Burgeroorlog uitbrak. Tussentijds ver-
bleef ze na 1915 nog in de Verenigde Staten en 
van 1923 - 1927 geregeld in Italië. Mario voegde 
zich bij zijn moeder in Barcelona. Samen met He-
len Christy. Hij werd een trouwe medewerker van 
zijn moeder. 
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Amsterdam 
Montessori-onderwijs in Amsterdam 

Het duurde even nadat particulieren met Montessori-onderwijs gestart waren in Amster-
dam. Maar in 1927 werd hij dan toch geopend: De Eerste Openbare Lagere Montessori-
school in de Corellistraat. De eerste in Amsterdam. En ook de eerste Openbare Lagere 
Montessorischool in Nederland. 

De opening van deze school was mede te danken aan de onder-
wijswethouder Eduard Polak. Op het moment van de opening ove-
rigens oud-onderwijswethouder. Een SDAP-wethouder. De SDAP 
was de vooroorlogse voorganger van de huidige PvdA. En zoals 
met wel meer dingen toen en nu in de hoofdstad: het ging alle-
maal niet vanzelf. Er waren voor – en tegenstanders van Montes-
sori-onderwijs. Maar er werd toch besloten dat deze nieuwe onder-
wijsvorm een eerlijke kans moest krijgen in Amsterdam. Er werd 
een proefklas gestart in een openbare voorbereidende school in de 
Hasebroekstraat in Amsterdam West. 

 
Proefklas in de Hasebroekstraat 

Twee jaar later werd er een commissie naar Londen gestuurd om daar het Montessori-
onderwijs in de praktijk te bestuderen. De commissie bracht verslag uit aan Burgemees-
ter en Wethouders van Amsterdam. Als de bewoners in een wijk dat wilden dan moest er 
een voorbereidende Montessori-school komen, vond de commissie. Het stichten van een 
lagere school werd nog wat vooruitgeschoven: eerst maar eens leraren opleiden voor 
deze speciale vorm van onderwijs. Het college van B en W nam de aanbevelingen van de 
commissie over.  

Eduard Polak 
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Daar gingen de ouders van de 'particuliere' Montessorischool niet op wachten. Hun voor-
bereidende school was al in 1916 geopend in de Van Breestraat. De lagere school volgde 
in 1920 in de De Lairessestraat. De Amsterdamse Montessorischool was een feit. 

In 1922 was de school in de Hasebroekstraat geheel op de Montessori-werkwijze overge-
gaan. De ouders van die school schreven B en W een jaar later dat er nu ook een lagere 
Montessorischool moest komen. Kleine kinderen worden groot tenslotte. Sociaaldemo-
craat en onderwijswethouder Eduard Polak pleitte ervoor om dit verzoek in de gemeente-
raad in behandeling te nemen. 

Zijn partij, de SDAP, wilde nu ook wel eens precies weten wat die dame uit Italië alle-
maal te betekenen had voor het onderwijs in Amsterdam. Er werd een partijcommissie 
opgericht, in 1924, die nieuwe onderwijsvormen bestudeerde. De gemeenteraad had in-
middels beslist dat er een proefklas voor lager Montessori-onderwijs in de Eerste Hel-
mersstraat mocht starten. Voor kinderen uit de Hasebroekstraat. Ook uit andere delen 
van de stad kwamen nu verzoeken binnen om daar een Montessorischool, voor voorbe-
reidend - en lager onderwijs, te stichten. 

De SDAP-commissie bestudeerde het Montessori-onder-
wijs en het Daltononderwijs. De meerderheid van de 
commissie zag eigenlijk meer in de Daltonschool, die 
minder radicaal met het traditionele onderwijs brak. 
Slechts twee leden waren onversneden voorstanders van 
de Montessoriwerkwijze. Commissielid Theo Thijssen, 
oud-onderwijzer en bestuurder van een Onderwijsbond, 
pleitte met hart en ziel voor het klassikale onderwijs, 
waarover hij een aantal mooie en bekende boeken ge-
schreven had. De SDAP-commissie uitte zich minder 
voortvarend dan hun wethouders. Wel een losser klas-
senverband, handenarbeid en gymnastiek. Meer zelf-
standigheid voor de leerling en kleinere klassen. Maar 
ten aanzien van de Montessorischool hield de commissie 
de boot af. Eerst nog maar eens verder bestuderen, wat 
de particuliere school ervan bakte.  

Wat de partijcommissie ook beweerde, de wethouders zetten door. In 1925 opende er 
een Montessorikleuterschool op het Hygiëaplein. Polak kondigde bij de opening aan dat 
er een Openbare Lagere Montessorischool zou volgen. Dat gebeurde in 1927. 

Opmerkelijk was de steun die de Montessorischolen van Dr. Montessori persoonlijk kre-
gen. In 1921 was ze twee weken in Amsterdam om de leidsters van de Amsterdamse 
Montessorischool, de particuliere dus, te adviseren. Van november 1923 tot februari 
1924 was ze weer in Amsterdam. Ze gaf er een cursus aan 120 belangstellenden samen 
met haar medewerkster Anna Maccheroni. De cursus opende met een lezing in de Uni-
versiteit van Amsterdam. In de aula van de universiteit in de Oudemanhuispoort. In een 
artikel in het Algemeen Handelsblad wordt de cursus aangekondigd. 

Theo Thijssen in de Jordaan 
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De foto is gemaakt in de senaatskamer van de 
universiteit. Dr. Montessori zit in het midden 
van het gezelschap met een indrukwekkend 
boeket bloemen. Helemaal links staat onder-
wijswethouder Eduard Polak en naast hem zit 
Floor Wibaut. Op dat moment wethouder van 
financiën. Onbetwist leider van de SDAP in 
Amsterdam.  

Zo'n lezing maakte indruk. Maar niet minder 
indruk maakte de prestaties van de kinderen 
op de kleuterschool en lagere school van de 
Amsterdamse Montessorischool en twee an-
dere openbare Montessorischolen in de stad. 
Mevrouw Tromp, de hoofdleidster van de 
kleuterschool, en Mevrouw Joosten -Chotzen, 

het hoofd van de 
lagere school, ont-
vingen samen met 
Dr. Montessori 
heel wat belang-
stellenden in de 
Amsterdamse 
Montessorischool. 
En zo speelden er 
verschillende fac-
toren op elkaar in 
die maakten dat 
er in Amsterdam 
en in Nederland 
een unieke situatie 

ontstond. Een netwerk van bijzondere en 
openbare Montessori-scholen, kleuterscholen 
zowel als lagere scholen. De wensen van de 
bevolking, de belangstelling van de lokale 
overheid en de hulp 
van Dr. Montessori 
brachten dit tot 
stand. Hier kwam 
nog bij dat landelijke 
wetgeving sinds 1920 

gunstige financiële voorwaarden schiep voor de bekostiging van 
stichting, verwarming, schoonmaak en onderhoud van schoolge-
bouwen. En voor de bekostiging van het salaris van leraren en 
leermiddelen. De wet maakte ook het werken naar eigen keuze 
door de kinderen mogelijk: 

 

Gemeentelijke Universiteit Amsterdam no-
vember 1923 

Minister de Visser 

Eerste Openbare Montessori-
school 
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 "As for the school side of the matter, there is now a political movement for new legisla-
tion which will set the Dutch schools free from the rigidity of the former regime, and on 
January 29 the Minister of Education received me officially and agreed to press forward 
legislation under which new methods can be introduced in the schools" schrijft Dr. Mon-
tessori in de Engelse krant The Times van 12 februari 1920. En die Montessori officieel 
ontving, schreef in de Wet op het Lager Onderwijs van 1920 dat weliswaar in elke 
schoolklas een rooster van lesuren moest hangen, waaraan je je natuurlijk moest hou-
den, maar dat hij “...ten behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs aan een 
school of aan een groep van scholen.." vergunning kon verlenen om  daarvan af te wij-
ken. 

De Eerste Openbare Montessorischool in de Corellistraat stond model voor speciaal voor 
het Montessori-onderwijs ontworpen schoolgebouwen elders in de stad. Op de vorige 
bladzijde een klaslokaal met extra ruimte, zoals dat eruitzag in 1996 in de Corellistraat.  
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De Eerste Amsterdamse Montessorikleuterschool in de Van Breestraat 

In Amsterdam zijn op veel plaatsen herinneringen bewaard aan het Montessori-verleden 
van die stad. Als spoedig na 1907 werd er de eerste Casa dei Bambini gesticht. Die 
heette daar gewoon een Montessori kleuterschool. Of ook wel een Montessorischool voor 
voorbereidend onderwijs. 

"In 1916 begon Mej. C.W. Tromp een kleuterklasje 
met 15 leerlingen in de Van Breestraat 129. Hier-
mede nam de toepassing der Montessorimethode 
in Amsterdam een aanvang. In 1920 verhuisde dit 
klasje naar een pas afgebouwd herenhuis in de De 
Lairessestraat, nadat enige tijd tevoren de Vereni-
ging De Amsterdamsche Montessorischool was op-
gericht. Het aantal leerlingen was toen gegroeid 
tot 35. Dit aantal bleef groeien en in 1929 kwam 
er een tweede klasje bij waarvan aan mij, als cur-
siste van de opleiding voor Montessori-leerkrach-
ten, de leiding werd toevertrouwd. Het volgende 
jaar werd mij een aanstelling als leidster gegeven. 
Mej. Tromp werd ambulant hoofd en heeft met 
haar helder inzicht mij geholpen door de begintijd, 
die voor iedere leidster moeilijk is. Door ziekte van 
Mej. Tromp werd ik eerst als waarnemend hoofd 
en in 1935 benoemd als hoofd en zo heb ik gedu-
rende 32 jaren de ups en downs van de school 
meegemaakt.” Caroline Tromp werd door Dr. Mon-
tessori zelf in Napels opgeleid voor het Montessori-
diploma. 

J.W. Luytjes in Vijftig jaar Amsterdamse Montesso-
rischool, 1917 - 1967 
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De Lagere Montessorischool in de De Lairessestraat 

"The enthusiastic support the Montessori method found in Holland, its acceptance and 
the expansion that ensued, were certainly fostered by the several visits of Dr Montessori 
to this country; but the irradiating force that made Holland the beacon of Montessorians 
emanated mainly from one school. 
Started by Miss C. W. Tromp in 1916 as a private venture, in 1920 it became an Associa-
tion and assumed the name Amsterdamsche Montessori School for pre-primary and ele-
mentary Montessori education. 
In Miss Tromp and Mrs. R. Joosten - Chotzen, who directed the school, Dr Montessori 
had found two souls who vibrated in unison with her own in Faith in the Child. 
That in 1921 she should accept the invitation to come to give her advice to the new-born 
school, was therefore hardly to be marvelled at - even if extremely exceptional for Dr 
Montessori. She remained a fortnight and visited the school daily. And daily after the chil-
dren had gone, the Amsterdamsche Montessori School became gathering point for sev-
eral University professors and other scientists who sought clarification as to the method 
and who offered the help of their knowledge and advice for further progress. It was at 
the school also those municipal authorities of the city of Amsterdam came to consult her. 
They had witnessed the Montessori children at work and were intensely interested in 
opening experimental Montessori classes in Municipal Schools." 

Mario M. Montessori in Vijftig jaar Amsterdamse Montessorischool, 1917 – 1967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ik de foto van het gebouw in De Lairessestraat maakte hing de vlag er halfstok in 
verband met het overlijden van Prins Claus in 2002. De foto van de Amsterdamsche 
Montessorischool uit de begintijd van de school was heel wat makkelijker te nemen dan 
mijn poging in 2002. De bomen voor de deur zijn nog boompjes en ook het verkeer is 
van een heel andere orde dan vandaag. Voor de deur een chique Delahaye. En dat is dan 
ook de enige auto in de straat. 
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Dit is het gebouw zoals het er omstreeks 2015 uitzag.  

"In 1920 werd overgegaan tot de oprichting van de 
Vereniging De Amsterdamsche Montessorischool ge-
huisvest in de De Lairessestraat 157, een nog niet ge-
heel afgebouwd herenhuis. Tot voorzitter werd geko-
zen wethouder Walrave Boissevain, die jarenlang eerst 
als vader, lang daarna als grootvader, het wankele 
scheepje stuurde, dat veel tegenwind en hoogoplo-
pende golven trotseren moest. Niet alleen om voor 
zichzelf een koers te bepalen; het moest ook belang-
stelling en vertrouwen wekken voor verdere bekend-
making en steun bij autoriteiten en ouders." 

R. Joosten - Chotzen, hoofd van de lagere school in 
Vijftig jaar Amsterdamse Montessorischool, 1917 – 
1967 
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Het Amsterdamse Montessori Lyceum 

Op 10 september 1930 stapten vijftien leerlingen, afkomstig van lagere Montessori-scho-
len, binnen in een lokaal boven de lagere Amsterdamse Montessori School (AMS). Zij 
vormden onder leiding van Mejuffrouw Osterkamp, de rectrix, de heer Jur Haak en acht 
andere docenten voor verschillende vakken, de eerste groep leerlingen van het Amster-
damse Montessori Lyceum. Het was de eerste Montessorischool voor voortgezet onder-
wijs ter wereld. De school bestond uit twee kamers en suite. 

Een jaar later was er voor 
het Lyceum te weinig plaats 
in de Lagere School en dus 
verhuisde het naar een pand 
aan de overkant: De Laires-
sestraat 156. Later kwam 
het huis ernaast op nummer 
158 daar nog bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1932 kreeg de school bezoek van Dr. Montessori in dit gebouw. Op de foto poseert ze 
met de leerlingen voor de school. Ze zit in het midden, in het zwart gekleed, met een 
mooie bos bloemen op haar schoot. Rechts - met grijs haar - zit de bestuursvoorzitter 
Mevrouw H.G. de Booy – Boissevain. En rechts van haar in de jurk met ruitjes de rectrix 
Mejuffrouw Lex Osterkamp. Bovenin voor de linker deur staat Jur Haak. Links van Maria 
Montessori met witte bloes en stropdas zit Marilena Montessori. Ze is een kleindochter 
van Maria en later zal ze ook nog twee jaar leerling van de school worden. Maar hier is 
ze nog gast. De bevindingen van Dr. Montessori over de school lijken positief. In het gas-
tenboek van de school schrijft ze: “Dit is een echt experimenteel laboratorium.”  

Lex Osterkamp Jur Haak     H.G. de Booy - 
Boissevain 
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Het Amsterdamse Montessori Lyceum be-
stond in 1940 tien jaar. Dat werd op 17 mei 
1941 gevierd met een reünie en een groot 
schoolfeest. Aan de achterzijde van het 
schoolgebouw werd een groepsfoto ge-
maakt van leerlingen, oud-leerlingen en do-
centen. De jongste twee klassen staan niet 
op de foto. Die leerlingen waren toen al 
naar huis.  

(Foto: Wim Loopuit) 

 

 

Later dat jaar, in september 1941, is er van 
feestvreugde geen sprake meer. Op last van 
de Duitse bezetter moesten toen 22 Joodse 
leerlingen de school verlaten. Dat was 20 % 
van de schoolbevolking. 

 

Dit is de eerste klas in het schooljaar 1941 – 
1942. We zien rechts de heer Zeeman, do-
cent wiskunde. Linksachter zit mejuffrouw 
Sluyter. Zij is docent Nederlands.  

Foto: Montessori Lyceum Amsterdam 

 

 

Op deze foto uit 2016 is de oor-
spronkelijke huisvesting van het 
Montessori Lyceum aan de De Lai-
ressestraat 156 en 158 duidelijk in 
beeld gebracht. Na het vertrek van 
de school heeft er lange tijd de Aca-
demie voor Fysiotherapie Leffelaar 
gezeten. Daarna werden de panden 
weer gesplitst en in gebruik geno-
men als kantoor voor advocaten, 
makelaars en notarissen.  
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In 1947 verhuisde het Montessori Lyceum Amsterdam naar de Antonie van Dijckstraat 1, 
tegenover het gebouw van de Montessorikleuterschool. Daar was de school gevestigd tot 
1977.  

 

 Montessori Lyceum Amsterdam in de Anthonie van Dijckstraat 

De foto hier beneden is gemaakt op 3 juli 1950 in de gymnastiekzaal van de school tij-
dens het eindexamendiner. Herman Hertzberger zit aan de binnenzijde van de tafel 
rechts. Van voor naar achter is hij de vierde persoon in een zwart kostuum en een over-
hemd met een grote witte boord. 
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De groei van het aantal leerlingen verliep in een steeds hoger tempo. Dit maakte de in-
gebruikneming van dependances noodzakelijk. Allereerst naast de Montessorikleuter-
school aan de Albrecht Dürerstraat 34 (linker foto) In gebruik van 1960-1976. 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens aan de Van Leijenberghlaan 16 in Buitenveldert 
(in gebruik van 1962-1984). In die periode werd dit com-
plex van noodgebouwen tweemaal uitgebreid. Tot 1977 
waren hier de bovenbouwklassen gehuisvest. 

De hoofdvestiging van het Montessori Lyceum Amsterdam is sinds 1977 in de Pieter de 
Hoochstraat 59. Vroeger was daar het Sint Ignatiuscollege met Gymnasium en HBS ge-
vestigd. Er hoorde een klooster bij, waarin de Paters Jezuïeten woonden. Zij gaven er het 
onderwijs samen met niet religieuze leraren. 
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Op de door Bernard Jacobs in 2013 gemaakte luchtfoto hierboven zie je alle gebouwen 
van het Montessori Lyceum Amsterdam rondom het schoolplein. Vanwege de bijzondere 
architectuur is het voormalige klooster (D) aan de Hobbemakade duidelijk herkenbaar op 
de foto. 

Van januari 2021 tot januari 2025 worden de gebouwen A en C gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. Met ingang van het schooljaar 2022/2023 is de Mavo/Havo deelschool 
gevestigd in een tijdelijk onderkomen aan de C. van Eesterenlaan 50 bij het KNSM-ei-
land. Dit geldt ook voor de pilotklassen MLA#2. Vier deelscholen onderbouw Havo/Vwo 
zijn gehuisvest in de Van Ostadestraat. De vijfde deelschool onderbouw Havo/Vwo (inclu-
sief gymnasiumklassen) en de hele bovenbouw Havo/Vwo/Gymnasium zijn op de locatie 
Nicolaas Maesstraat 1/Hobbemakade. 
MLA#2 is een nieuw tweede Montessori Lyceum dat gevestigd gaat worden in de Sluis-
buurt bij het Zeeburger-eiland. In september 2024 wordt de oplevering van het school-
gebouw verwacht. 

Van 1983-2014 huurde het Montessori Lyceum Amsterdam de KLOS (de voormalige Kleu-
terleidsters Opleidingsschool) aan de overkant in de Pieter de Hoochstraat op nummer 
78. Eerst zaten hier klassen uit de bovenbouw. In de laatste jaren was de Mavo/Havo 
deelschool er gevestigd. Met ingang van het schooljaar 2021/2022 heeft het Montessori 
Lyceum Amsterdam weer de beschikking gekregen over de KLOS voor de periode van 
sloop en nieuwbouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de verhuizing in 1977 naar het voormalige Sint Ignatiuscollege was er een deelschool 
onderbouw in Buitenveldert achtergebleven, die Deelschool Montessori Lyceum (DML) 
heet. Anders dan volgens de prognoses van de overheid groeide het leerlingenaantal snel 
en er ontstond een tweede deelschool. De lokalen waren inmiddels in zeer slechte staat. 
Uiteindelijk werd er in 1984 een plek gevonden in een voormalige lagere school en ulo-
school aan het Hygiëaplein. Het gebouw bleef in gebruik tot 2002. 
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Montessori Scholengemeenschap Amsterdam 

Sinds 1995 is het Montessori Lyceum Amsterdam onderdeel van de Montessori Scholen-
gemeenschap Amsterdam (MSA): 

• Montessori Lyceum Amsterdam   bovenbouw Havo/Vwo             Nicolaas Maesstraat 1  
• Montessori Lyceum Amsterdam   Mavo/Havo en MLA#2          C van Eesterenlaan 50 

Tijdelijke vestiging  
• Montessori Lyceum Amsterdam   onderbouw Havo/Vwo                    Van Ostadestraat 103 
• Montessori Lyceum Oostpoort     Vmbo/Havo/Vwo                  Polderweg 3  
• IVKO-school                             Kunstvakschool voor Mavo/Havo      Rustenburgerstraat 15 
• Metis Montessori Lyceum           Havo/Vwo                           Mauritskade 58 
• Metis Montessori Lyceum en Kiemm Montessori Mavo/Havo       Tweede Oosterparkstr. 33   

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montessori Lyceum Amsterdam. Tijdelijke vestiging. 
C. van Eesterenlaan 50. Bij het KNSM-eiland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montessori Lyceum Amsterdam. Onderbouw Havo/Vwo. 
Van Ostadestraat 103. 
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Het Montessori Lyceum Oostpoort aan de Polderweg in Amsterdam Oost. Het gebouw 
werd in 1999 opgeleverd. De sporthal is er in 2019 aan toegevoegd. Beide gebouwen 
werden ontworpen door Herman Hertzberger en zijn architectenbureau. Rechts de sport-
hal. Vroeger heette de school Montessoricollege Oost. 
 
 

 

 

 

 

 

Mijn kleinzoon Yvo Kelpin (in grijs T-shirt) gaat sinds 2021 naar het Montessori Lyceum 
Oostpoort in Amsterdam. Hier is hij op weg naar de ingang van het Lyceum voor zijn eer-
ste dag in de brugklas. (2021) 

Het in 2011 geopende gebouw van de IVKO-
school in de Rustenburgerstraat in Amster-
dam.  

 

IVKO betekent Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onder-
wijs. 

 

 

 

 



 
 

28 

 

 

Metis Montessori Lyceum                      Havo/Vwo Mauritskade 58 

Het al eerder gerenoveerde gebouw van het Metis Montessorilyceum is in 2018 uitge-
breid met een nieuwe vleugel gelegen aan het Oosterpark. Goed te zien op de rechter 
foto. Het gedeelte met het platte dak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Tweede Oosterparkstraat is Kiem Montessori (Kiemm) gevestigd. Op deze in 2018 
opgerichte nieuwe school volgen leerlingen havo-onderwijs of een tweejarige brugklas 
gevolgd door mavo of havo. Kiemm is een onderdeel van het Metis Montessori Lyceum, 
maar heeft een eigen gebouw en een eigen manier van lesgeven.  

Met medewerking van Rolf Schoevaart. 
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De Eerste Openbare Montessori ULO in de Nieuwe Looiersstraat 

Er was nu een Montessori Lyceum in Amster-
dam. Het eerste op de wereld. Maar het was 
een bijzondere school en er was geen ULO 
aan verbonden. Amsterdam heeft een rijke 
geschiedenis op het gebied van Openbaar 
Montessorionderwijs. In elke wijk van de stad 
stond vanaf de dertiger jaren een Openbare 
Lagere Montessorischool, met daaraan ver-
bonden een Openbare Montessorikleuter-
school. Dat vond je nergens anders in die 
tijd. 
Het was niet meer dan logisch dat de wens 
bestond om ook voortgezet Montessori-on-
derwijs te stichten in Amsterdam binnen de 
kaders van het Openbaar Onderwijs.  
 
En zo ontstond in 1938 de Openbare Montes-
sori ULO op de Mauritskade 23. Ook de eerste 
ter wereld. In de loop van 1939 verhuisde de 
school naar de Tweede Boerhaavestraat 49. 
Na de mobilisatie voor de Tweede Wereldoor-
log verhuisde de school opnieuw naar de 
Rombout Hogerbeetsstraat 109 en in 1945 
tenslotte naar de Nieuwe Looiersstraat 9.  
 
Dat was een oud bestaand schoolgebouw, 
ooit de Duitse school van Amsterdam, waar 
mijn grootmoeder naar school ging toen ze 
als kind met haar ouders uit het Duitse Sans-
kow naar Amsterdam verhuisde.  
 
De zwart-witfoto van de Eerste Montessori 
ULO in de Nieuwe Looiersstraat zal uit de ja-
ren vijftig stammen. Tenminste als je let op 
het type auto’s dat voor de deur staan. Links 
van de school is een garage. Het hoofd van 
de school, Juffrouw Dol, had die garage in het 
begin zeker nog niet nodig. Zij arriveerde op 
een brommer, een Kaptein Mobylette.  
In het gebouw was toen ik er naartoe ging in 
mei 2010 nog steeds een school gevestigd. 
Een basisschool, die De Kleine Reus heet. De 
garage is er ook nog, al heeft de benzine-
pomp kennelijk de strijd tegen de milieubepa-
lingen verloren.  
 

 

Mej. W.C.P. Dol 
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Juffrouw Dol stichtte de Montessori ULO en was er de directrice van 1938 – 1960. Ze had 
niets met geraniums en vertrok daarom na haar pensionering met haar levensgezel Juf-
frouw van Diemen (lerares Gymnastiek op de ULO) naar de Verenigde Staten waar ze in 
Chicago de Ancona Montessorischool stichtte. Een aantal van haar oud-leerlingen, die na 
de Montessori ULO naar de Kweekschool gegaan waren, hebben haar toen geholpen als 
leraar van die school. Enkelen van hen waren: 
 

• Ruud van Velthoven 
• Jos Hermans 
• Nel Brienen 
• Nico van Ewijk † 
• Hendrik Jan Schoo †   

 

 
De meesten uit dat rijtje ken ik: Met Ruud werkte ik jaren samen als Montessoriopleider 
in Amsterdam. Daar denk ik nog steeds met plezier aan terug. Nel was een gewaar-
deerde collega op de 5de Montessorischool in Amsterdam. Nico werd na zijn terugkeer in 
Amsterdam o.a. Montessorileraar van een middenbouwgroep van de 7de Montessori-
school en Montessoriopleider in Utrecht. Hij overleed in 2021. HJ Schoo werd hoofdre-
dacteur van het NMV-tijdschrift Montessori – Mededelingen en het tijdschrift Psychologie. 
Tenslotte werd hij hoofdredacteur van Elsevier Weekblad. Na zijn overlijden in 2007 werd 
de HJ Schoo lezing van dit tijdschrift naar hem genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
In 1958 groeide de school uit haar jasje en werd in Amsterdam West de Tweede Open-
bare Montessorischool voor ULO opgericht. Over die school gaat het volgende hoofdstuk 
in dit Prentenboek. Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 kreeg de school een 
aangepaste naam en heette toen de Eerste Montessori Mavo.  
 
De Eerste Montessori Mavo en de Tweede Montessori Mavo fuseerden met het Montes-
sori Lyceum Amsterdam in 1992. In 1994 werd de Eerste Mavo opgeheven. Het werd een 
Deelschool voor MAVO van het Montessori Lyceum Amsterdam. De school bleef geves-
tigd in de Nieuwe Looiersstraat 9. In 1997 verhuisde de deelschool naar de Pieter de 
Hoochstraat 59. 
 
Met dank aan Rolf Schoevaart en Ruud van Velthoven. 

HJ Schoo † Nico van Ewijk † Ruud van Velthoven Nel Brienen 
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De Tweede Openbare Montessori ULO in Amsterdam West 
 

In 1958 kwam er een Tweede Openbare Mon-
tessori ULO bij. In Amsterdam West, in de Egidi-
usstraat 2. Het eerste hoofd was Wim Eijgen-
stein. De school was gevestigd in een semiper-
manent gebouw. Eind jaren zeventig verkeerden 
de barakken in zo’n slechte staat dat besloten 
werd om een nieuwe school te bouwen op het 
terrein ernaast aan de Reinaert de Vosstraat 33. 
Opnieuw was die school een semipermanente 
huisvesting. Kort na de verhuizing op 9 en 10 
maart 1981 werden de lokalen in de Egidius-
straat door brand verwoest. 

 
Ronald Sanders was van 1966 – 1970 leerling op deze school. Hij schrijft: 

 
“Het was voor mij de fijnste school waar ik op zat. Als brugklasser werd je ontvangen 
door de vierde klassers die op het grasveldje op het schoolplein tegenover elkaar waren 
opgesteld met de armen gekruist. Na het welkomstwoord van Wim Eijgenstein2 hosten 
ze enkele nieuwkomers vrolijk naar de ingang van de school. In de groep links wordt ie-
mand wel flink de lucht in geslingerd! Eijgenstein staat links naast de vlaggenmast met 
het lichte jasje aan. Voor hem met het donkere jasje staat Edmund Können, leraar na-
tuurkunde. In 1967/1968 ging Eijg met pensioen en werd Carel Boerlijst directeur. Direc-
teuren gaven toen zelf ook nog les: Wim Eijgenstein gaf biologie en Lie Alma geschiede-
nis.”  
 

 
2 Wim was de directeur van de school, die toen nog hoofd der school genoemd werd. 
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Toen Wim Eijgenstein zestig was in 1967 
werd hij ziek en nam zijn adjunct - Carel 
Boerlijst - zijn taak waar. Toen Eijgenstein af-
gekeurd werd - in 1969 - werd Carel direc-
teur. Hij bleef dat tot 1971. Toen werd hij le-
raar Pedagogiek aan de Rijks Pedagogische 
Academie in Haarlem. Daarna werkten Carel 
en ik nog intensief samen als opleiders voor 
het Montessori-diploma aan de Pedagogische 
Academie H. Bouman in Amsterdam. Ten-
slotte werd Carel Pedagogisch Didactisch Me-
dewerker [PDM] voor het Montessori-onder-
wijs bij het Algemeen Pedagogisch Studiecen-

trum, dat toen gevestigd was in Amsterdam.  
 
Carel werd in Amsterdam-West opgevolgd door Lie Alma – 
Heijnen in 1971. Zij had toen ze lerares en directeur werd al 
een hele loopbaan als linkse vredesactiviste achter de rug.  
Haar man Peter Alma was eerder getrouwd geweest met 
Brecht Willemse. Van 1922 – 1938. Brecht – ook Montessori-
leidster – trouwde daarna met Leendert Willem van den 
Muijzenberg. Van 1940 – 1949 duurde dat huwelijk.  
Zo kennen we haar: Brecht van den Muijzenberg – Willemse. 
Zij was werkzaam op veel terreinen: Verzetsstrijdster, Ka-
merlid voor de CPN en medeoprichter van De Werkschuit om 
maar eens een paar dingen te noemen. De Werkschuit was 
een boot die in de Amstel lag, voor het Theater Carré. Als 
kind kon je er allerlei vormen van handenarbeid doen. 

 
 
 

 
Pensioen betekende ook voor Eijgenstein en Alma niet dat ze gingen stilzitten. Al bleven 
ze dichter bij huis dan Wil Dol. Eijgenstein kwam ik tegen in Maastricht als begeleider 
van collega’s die in Utrecht de Montessoricursus volgden en Lie Alma ging o.m. het Mon-
tessori College Oost (dat overigens toen nog de Van Gellicumschool voor lhno heette en 
nog niet huisde in het mooie gebouw van Hertzberger) helpen met het maken van mate-
riaal om het onderwijs te individualiseren. Zo ontstond aan de Polderweg het Montessori 
College Oost, dat tegenwoordig Montessori Lyceum Oostpoort heet. 

Brecht van den Muijzen-
berg - Willemse 

Peter Alma Bekende wandschildering uit 1939 in het Amstel Sta-
tion te Amsterdam gemaakt door Peter Alma. 

Wim Eijgenstein Carel Boerlijst 

Carel Boerlijst met Lie Alma - 
Heijnen in 1964 

Peter Alma 
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Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 kreeg de 
school in Amsterdam West de naam Tweede Montessori 
Mavo. Onder de bezielende leiding van directeur Cees 
Groenveld (†) kende de school een bloeiperiode in de jaren 
zeventig, tachtig en negentig. Ik kende Cees goed. We za-
ten in dezelfde klas op de Kweekschool. De eerste twee jaar 
tenminste, want Cees koos daarna niet voor de Montesso-
ristroom, maar voor de reguliere opleiding.  
 
 

Cees was een actief bestuurslid van de Amsterdamse Kweekschool Vereniging (AKV). Dat 
soort dingen hoorden bij hem: je inzetten voor de goede zaak. Later ontmoetten we el-
kaar weer in Maastricht toen de Stedelijke Scholengemeenschap daar probeerde een 
Montessoristroom op te zetten om dan uiteindelijk een Montessori College te worden. 
Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en het lag zeker niet aan hem dat die stroom en 
dat College er uiteindelijk niet kwamen. 
Als je Cees aan het werk wilt zien als schoolleider van de Tweede Montessori Mavo dan 
ga je naar: http://Montessorilyceum Amsterdamfilm.nl/filmarchief/filmde-
tails2.php?id=343 . Als je bijna een uur kijken wat al te lang vindt, dan zou ik beginnen 
bij de 28ste minuut. Cees was directeur van 1974 tot 1997. 
 

 
 
Vanwege de invoering van de stadsdelen in Amsterdam en de daar-
door te verwachten fusies van scholen bestond er de wens om het 
Montessorikarakter van de beide Openbare Montessori Mavo’s te 
behouden. De kans bestond dat een Openbare Montessori-Mavo in 
een stadsdeel zou moeten fuseren met een ‘gewone’ Openbare Ma-
voschool. De Gemeente Amsterdam was bereid om de Openbare 
Montessori Mavo’s te laten fuseren met het Neutraal Bijzondere 
Montessori Lyceum Amsterdam. Dat was in 1992. In 1995 werd de 
Tweede Montessori Mavo-onderdeel van de Montessori Scholenge-
meenschap Amsterdam (MSA).  
 
Vanaf 1997 ging de school verder als MSA-West. Vanaf dat jaar was Wim Ruijsendaal er 
de directeur. Wim was een bekende Montessoriaan in die tijd. Hij was ook voorzitter van 
de Nederlandse Montessori Vereniging.  

Wim Ruijsendaal 
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In 2001 werd de school opgeheven en de overgebleven leerlingen kwamen naar de 
Mavo-deelschool van het Montessorilyceum Amsterdam. Alsof het zo moest zijn: De dag 
na die verhuizing ging ook het gebouw in de Reinaert de Vosstraat in vlammen op. 

Met dank aan: 

Peter Kuit, Rolf Schoevaart, Pim Eijgenstein, Carel Boerlijst en Ronald Sanders.  
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De Amsterdamse Montessorikleuterschool in de Albrecht Dürerstraat 

 

 

 

 

 

   Het oude gebouw. (Foto: Stadsarchief Amsterdam)            Het Nieuwe gebouw. 

“De Amsterdamse Montessorischool bouwde een nieuwe school in de Albrecht Dürer-
straat, die in 1935 geopend werd. Het was wat toen een voorbereidende school heette. 
Een school voor kleuters dus. De architect was W. van Tijen, die voor zijn ontwerp in Pa-
rijs met een Prix d' Excellence bekroond werd. Voor onze stadskinderen moest het ge-
bouw het karakter hebben van een Openluchtschool. Daarom een ruime tuin open naar 
het Zuiden, balkons met bloembakken, dakterras en openluchtklassen. Tegelijkertijd 
werd alvast het gymnastieklokaal met een dakterras voor het Lager Onderwijs gebouwd. 
Het eerste lokaal lag voldoende boven ooghoogte om geheel vrij te zijn. Door deze ver-
hoogde ligging ontstond onder deze klas ruimte voor een handenarbeidlokaal. Boven dit 
eerste leslokaal kwam het tweede lokaal van dezelfde grootte en daarboven een klein lo-
kaal, dat oorspronkelijk bestemd was voor biologie, met een groot dakterras en een 
broeikas. Dit zou het terrein worden voor de heer Dr. F. Portielje. Het gebouw heeft een 
betonskelet, hetgeen het behoud is geweest, tijdens de oorlog. Binnen in het gebouw, 
heeft de architect alles aangebracht op kinderhoogte zoals treden en leuningen van de 
trap, kapstokjes, knoppen van do deuren, vensterbanken, aanrecht en kraan in de keu-
ken enz. Zou een kleuter zich hier niet thuis voelen? Het bouwwerk was niet af en het 
was pas de Voorbereidende School, waarnaast de school voor het Lager Onderwijs zou 
komen. De tuin werd ingericht volgens aanwijzingen van Dr. Portielje. Op dit kleine 
stukje grond stonden veel vruchtbomen en er werden perkjes met allerhande bloemen 
aangelegd, ook een vijver met een moeras - en een diep gedeelte waarin vissen zwom-
men. Slechts tweemaal heeft een kind er een duikje in genomen". 

"Op 24 november 1944 werden de twee gebouwen in de Euterpestraat (Chr. HBS en 
Meisjes HBS), waarin de Gestapo gevestigd was, door de Engelsen gebombardeerd. Dit 
gebeurde vlak bij onze school. Een bom viel in de Albrecht Dürerstraat. Wat een zegen 
dat dit op een zondagmorgen is gebeurd: de gevolgen waren anders niet te overzien ge-
weest. Terwijl de Euterpestraat was afgezet, probeerden Mej. Spandau en ik langs een 
andere weg de school te bereiken. Als hoofd van de school kreeg ik daarvoor toestem-
ming. De ravage was ontzettend; het geraamte van de school (beton en staal) stond er 
nog." 

De Euterpestraat heet tegenwoordig de Gerrit Jan van der Veenstraat en de school 
draagt ook de naam van deze Amsterdamse verzetsstrijder. 
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"Hoe moest nu het zwaar beschadigde gebouw in de Albrecht Dürerstraat hersteld wor-
den? We waren in het laatste oorlogsjaar en er was heel moeilijk aan materiaal te ko-
men, terwijl de arbeiders wel voor eten maar niet voor geld wilden werken. De opdracht 
werd gegeven aan de architect J. Baander Jr. en in het vroege voorjaar 1945 verhuisden 
we weer naar de Albrecht Dürerstraat met een dankbaar gevoel weer in onze eigen om-
geving te zijn." 

J.W. Luytjes in Vijftig jaar Amsterdamse Montessorischool, 1917 – 1967 
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Het woonhuis van Dr. Montessori aan de Koninginneweg 161                  
Tegenwoordig het kantoor van de AMI 

Ook in Oud Zuid, Koninginneweg 1613, op loopafstand van de 
gebouwen die hierboven beschreven zijn, staat het woonhuis 
van Dr. Montessori. Dat wil zeggen één van de vele plaatsen 
waar ze gewoond heeft. In dit geval na haar terugkeer uit India 
vanaf 1947 tot haar dood in 1952. 
Nummer 161 is een elegant herenhuis, met als bijzonderheid 
een lift die met de hand bediend kan worden door middel van 
hijstouwen. Dat was de reden waarom het voor Dr. Montessori 
gekocht werd. Het gebouw is tegenwoordig kantoor van de 
AMI, de Association Montessori Internationale, gesticht door Dr. 
Montessori en haar zoon Mario in 1929. Ook het secretariaat 
van de Nederlandse Montessori Vereniging was in de jaren vijf-
tig gevestigd op nummer 161. 
Veel in het gebouw herinnert aan Dr. Montessori. Op de tweede 
verdieping, met het stenen balkonnetje is aan de straatkant 
haar studeerkamer. Je vindt er het bureau waaraan ze werkte, 
een mooie secretaire en veel portretten, beeldhouwwerk en 
schilderijen die gemaakt zijn van haar in de loop der jaren. Ver-

der diploma's en oorkonden waaronder die van haar benoeming tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau uit 1950. Rijkelijk laat eigenlijk, want ze overleed twee jaar erna.  
Aan de achterkant van de tweede verdieping was de materiaalkamer, waar de meeste 
materialen van geautoriseerde materiaalfabrikanten van Montessorimateriaal stonden in 
mooie kasten. Vroeger was hier de slaapkamer van Dr. Montessori; de nis met 'historisch' 
materiaal was toen haar douchecabine. Tegenwoordig is de materiaalkamer in het Mon-
tessorihuis op nummer 163. De ‘oude’ materiaalkamer is nu het kantoor van de directeur 
van de AMI. De bovenste verdieping is het appartement van de directeur. In 1947 
woonde Mario Montessori Sr. er met zijn tweede vrouw, Ada Montessori – Pierson, en 
zijn dochter Renilde Montessori uit zijn eerste huwelijk met Helen Christy. 
Het secretariaat is op de eerste verdieping met het smeedijzeren balkon. Het beslaat de 
gehele verdieping en is in 2004 grondig gerenoveerd. 
Beneden is aan de voorkant de keuken, met erachter de bibliotheek waarin ook veel ver-
gaderd wordt. Je kunt het gebouw bezoeken als je van tevoren een afspraak maakt met 
het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 
3 Tegenwoordig is het AMI-kantoor op nummer 161 en 163 gevestigd. 
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 Het Montessorihuis aan de Koninginneweg 163 

 

Rechts van het AMI-kantoor heeft de AMI in 2010 het pand 
van het voormalige Instituut Hispania aangekocht. De witte 
pijl op de foto wijst naar de deur. Er werd Spaanse lesgege-
ven, maar daaraan kwam een einde. Een royale gift van de 
familie Opperheimer uit Zuid-Afrika maakte deze aankoop 
mogelijk. 
On het Montessorihuis is een Museum, een Archief en een 
Researchcentrum gevestigd. Aan het archief wordt al jaren 
gewerkt. Ik herinner me nog de tijd waarin, als je in het AMI-
kantoor op nummer 161 een kast opendeed, je de kans liep 
delen van het archief – ordeloos gestapeld op de kastplanken 
– op je hoofd te krijgen. Andere delen van het archief waren 
ondergebracht in Intimis, het woonhuis van Ada en Mario 
Montessori, te Baarn. Aan de ordening en conservering is in 
de afgelopen jaren hard gewerkt. Nu krijgt het een mooie 
plaats in het huis en – naar ik vernam – ook op het internet. 
Veel realia uit het verleden kunnen een mooie plaats in het 
Museum krijgen. Handschriften van Dr. Montessori die later 
onderdeel van haar boeken werden. En materiaalboeken van 
studenten. In het researchcentrum kunnen geïnteresseerde 
wetenschappers het archief en de museumstukken bestude-
ren, bij voorbeeld voor hun eigen publicaties.  
 

Het huis kan gebruikt worden om er presentaties in te houden. Toen het pas in eigen-
dom gekomen was van de AMI maakte ik er een presentatie van Paola Trabalzini mee. 
Een Italiaanse professor, die alle uitgaven van De Methode bestudeerd en met elkaar 
vergeleken heeft. Er kunnen ook cursussen in gegeven worden en seminars. Het is de 
bedoeling dat het Montessorihuis een ontmoetingsplaats voor Montessorianen van over 
de hele wereld wordt. Ik heb er hoge verwachtingen van. Als je wil bijdragen aan de 

Manuscripten van Dr. 
Montessori 
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verdere ontwikkeling van het Montessorihuis, dan ga je naar http://www.montessori-
ami.org en je scrolt naar beneden op de openingspagina. Daar kies je ‘Donate Today’ en 
je vult het formulier in. Bij ‘Donate for’ kies je ‘Maria Montessori House’. 
 

 

Deelnemers aan het Summer Seminar in 2012 tonen hun certificaat. 
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Het Montessoribuurtje 

De AMI werd in 1929 gesticht door Maria en Mario 
Montessori tijdens het eerste Internationale Mon-
tessoricongres in Denemarken. Het kantoor van 
de AMI werd eerst in Berlijn en daarna in Londen 
gevestigd. 

Later werd het kantoor verplaatst naar Amster-
dam. Het adres was de Quinten Massijsstraat 22. 
Het is daar een echt Montessoribuurtje. Om de 
hoek vind je de Montessori-kleuterschool van Van 
Tijen in de Albrecht Dürerstraat. En tegenover die 
kleuterschool is het gebouw waar in die tijd het 
Montessorilyceum gevestigd was in de Anthonie 
van Dijckstraat. Daar is tegenwoordig een Inter-
nationale Franse School gehuisvest. Het Montes-
sorilyceum is nu heel wat groter en onderdeel van 
een Scholengemeenschap met andere soorten 
scholen voor Voortgezet Montessorionderwijs, die 
in diverse gebouwen in Amsterdam gevestigd zijn. 
Het vertrek uit Duitsland hing samen met de op-
komst van het Nationaal Socialisme in dat land. 
Tegen het Montessori-onderwijs ontstond een 
sfeer van onverdraagzaamheid. Veel jonge Joodse 
vrouwen waren een stuwende kracht achter het 
Montessori-onderwijs in Duitsland. Dat was de re-
den voor die onverdraagzaamheid.  
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42 

De kleuterschool in de Quinten Massijsstraat 

In de Quinten Massijsstraat was in 1936 niet alleen 
het secretariaat van de AMI gevestigd, maar ook 
een Montessorikleuterschool, die onder het per-
soonlijk toezicht van Dr. Montessori stond. De 
school werd geopend op 12 oktober 1936. Dr. Mon-
tessori was toen net in Nederland komen wonen. 
Eerder dat jaar was ze met een Engelse torpedo-
bootjager opgehaald uit Barcelona, waar de 
Spaanse Burgeroorlog was uitgebroken, om het 
krijgsgeweld te ontvluchten. In Oxford had ze een 
AMI-congres geleid, waarna ze op uitnodiging van 
Ada Pierson naar Nederland was gekomen en in 
Baarn bij de familie Pierson woonde. Ada’s moeder, 
Mevrouw Pierson – Muysken staat ook op de foto. 
Achter Dr. Montessori, met een hoedje half voor het 
gezicht, waarschijnlijk de Italiaanse Maria Antoi-
nietta Paolini, een Montessorileidster die later ver-
bonden zou zijn aan de Montessorischool Groenen-
daal in Laren. Links op de voorgrond naast Ada 
Pierson haar vriendin Lilly Titsingh met wie ze sa-
men Montessoricursussen volgde in Amsterdam en 
Londen. Lilly werkte later op het secretariaat van de 

AMI en was lid van het Executive Committee van de AMI, gedeeltelijk ook nog in de tijd 
dat ik ook lid van was van dat comité. 
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Het Leeuwarder Nieuwsblad van 13 oktober 1936 maakt melding van de opening. De 
school stond onder leiding van Mej. H.M. Bienfait. Over haar is verder niet veel bekend. 
Het zou kunnen dat ze als hoofdleidster van de school tussen Ada en Dr. Montessori in 
zit. Er werd een voor die tijd tamelijk pittig schoolgeld geheven van honderd gulden per 
jaar; eventueel te voldoen in vier termijnen. Het bleef Holland tenslotte. 

 

 

In 1939 werd het secretariaat van de AMI naar de Michelangelostraat 53 in Amsterdam 
verplaatst. Samen met het schooltje. Het is aannemelijk dat het secretariaat daar 



 
 

44 

gevestigd bleef totdat - na de Tweede Wereldoorlog - de Montessori's op de Koninginne-
weg gingen wonen. De Michelangelostraat ligt ook in het Montessoribuurtje; een paar 
straten verwijderd van de Quinten Massijsstraat. Het is ook een woonhuis.  

Het heeft niet veel gescheeld of ook de Amsterdamse Montessorischool was vanuit de De 
Lairessestraat ook naar deze buurt verplaatst. Op papier was de school al klaar op een 
locatie naast de toenmalige MMS in wat nu de Gerrit van der Veenstraat heet en toen de 
Euterpestraat. Maar de crisis van de dertiger jaren gooide roet in het eten; het geld was 
op en de school werd daar nooit gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk werd de Amsterdamse Montessorischool verplaatst naar een semipermanent 
gebouw bij het Albert Hahnplantsoen naast waar tegenwoordig het Hilton Hotel staat. 
Semipermanent is een ambtenarenterm. We gaan er nog wat aan doen maar voorlopig 
even niet betekent het zo ongeveer. Toch is het er uiteindelijk van gekomen. Op dezelfde 
plaats waar eerst de semipermanente gebouwen van de Amsterdamse Montessorischool 
en de Willemsparkschool stonden bouwde uiteindelijk Herman Hertzberger de twee Apol-
loscholen. En met een beetje goede wil kun je zeggen dat de Amsterdamse Montessori-
school nu ook in dezelfde buurt staat. Hieronder heb ik het gebouw beschreven. 

Semipermanent schoolgebouw aan het Albert 
Hahnplantsoen.  
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De Amsterdamse Montessorischool in de Apollolaan 

Ik noem het maar de school in de Apollolaan, omdat de Amsterdamse Montessorischool 
en de Willemsparkschool in de wandel de Apolloscholen van Herman Hertzberger ge-
noemd worden. Qua bouw zijn ze identiek. Maar eigenlijk is de ingang tegenwoordig in 
de Willem Witsenstraat; de straat tussen de scholen en het Hilton Hotel. Op het terrein 
van de daar eerder gebouwde semipermanente scholen, bouwde Hertzberger tussen 
1980 en 1983 dan eindelijk de definitieve Amsterdamse Montessorischool. 

Het is een typisch Hertzberger-
gebouw, waarbij het groepslo-
kaal in nauwe verbinding staat 
met de rest van de schoolom-
geving zodat gemakkelijk zowel 
binnen als buiten het lokaal ge-
werkt kan worden. De deuren 
van de lokalen zijn - zoals je 
ook wel ziet bij boerderijen - 
horizontaal doorgezaagd. Zo 
blijft het contact met de leer-
omgeving buiten het lokaal be-
houden, ook als je in het lokaal 
aan het werk bent. Er is een 
verlichte werkplek buiten het 

lokaal, die door een laag muurtje is afgescheiden van de rest van de gemeenschappelijke 
ruimte. 

Centraal in de school is een soort van brede trap gemaakt, waar de lokalen omheen lig-
gen. Op de brede treden kan gewerkt worden. Maar de ruimte kan ook gebruikt worden 
voor een voorstelling, waarbij de hele schoolbevolking zich op de 'trap' verzamelt en naar 
beneden kijkt waar een klein podium is. Ook kan er een vergadering gehouden worden, 
zoals op 29 maart 2008, toen Herman Hertzberger er zijn boek Ruimte en Leren presen-
teerde. En ik herinner me een jaarvergadering van de Nederlandse Montessori Vereniging 
in het gebouw toen de school net geopend was. 

Elk groepslokaal heeft een vitrine, waarin de groep aan de andere kinderen in de school 
kan tonen waar men in de groep mee bezig is. Op het terrein staan drie scholen, die de 
buitenruimten met elkaar delen. Om voldoende plaats aan de kinderen te bieden is er 
dus 'omhoog' gebouwd. De school mist de parterrevorm van Hertzbergers Delftse Mon-
tessorischool, waar de gang de verbinding vormt tussen de groepslokalen. Hier vervult 
de brede trap de verbindende functie. 

Keukentjes maakten - zeker in Amsterdam - heel vaak deel uit van de voorbereide omge-
ving in het groepslokaal. Vaak in de vorm van een aparte natte ruimte of langs een 
muur. Zo'n aparte keuken, dat kon in de jaren dertig. Maar nu we veel rijker zijn dan in 
die tijd, wordt er op de oppervlakte van lokalen beknibbeld. Hertzberger heeft hier geko-
zen voor een keukenblok, dat deel uitmaakt van de ruimte en dus niet is weggemoffeld 
in een hoekje van het lokaal. 
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Uit: Ruimte en Leren 
blz. 86 en 88 

 

 

 

 

De tuintjes van de Amsterdamse Montessori-
school waren oorspronkelijk zandbakjes voor 
de kleuters. Omdat er geen kleuters meer in 
het gebouw worden gehuisvest zijn de kleine 
zandbakjes nu tuintjes. Van de grote zandbak 
ernaast is een pad gemaakt van mozaïekte-
gels die door de kinderen zelf gemaakt zijn. 
Dezelfde tegels kom je ook tegen in het zit-
muurtje voor het Montessorilyceum Oostpoort 
dat Hertzberger in Amsterdam bouwde aan de 
Polderweg. Zo dragen de kinderen zelf bij aan 
de vorming van hun leeromgeving.   
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Het woonhuis van Drs. Mario M. Montessori jr.                                          
In de Prins Hendriklaan 

Drs. Mario Montessori jr. was een 
kleinzoon van Dr. Montessori en zoon 
van Mario Montessori sr. Hij groeide 
op in Nederland, waar hij eerst tropi-
sche landbouwkunde en later psycho-
logie studeerde. Na zijn studie ves-
tigde hij zich als psychotherapeut in 
Amsterdam. Daarnaast vervulde hij 
een functie in de internationale ver-
eniging van psychoanalisten. Hij is 
van grote betekenis geweest voor de 
bewaking van goed kwalitatief Mon-
tessori-onderwijs in Nederland. Ons 
land neemt in de Montessoriwereld 
een unieke positie in. Er zijn veel 
Montessori-scholen en al die scholen 
zijn een combinatie van kleuteronder-
wijs en lager onderwijs, sinds 1985 
basisonderwijs genoemd. En nog weer 
later Primair Onderwijs. Die sterke po-
sitie is het gevolg van de manier 
waarop het onderwijs in Nederland 
wettelijk geregeld is; openbaar of bij-
zonder het rijk neemt de bekostiging 
van het onderwijs voor zijn rekening. 
Dit betreft het gebouw, de inrichting, 
schoonmaak en verwarming en de sa-
larissen van   leraren en directie. 

Buiten ons land is hiervan nauwelijks sprake. Bovendien verhinderen lokale wettelijke re-
gelingen vaak dat het Montessori-onderwijs wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is. Van 
dat laatste ondervindt de Montessorischool in Nederland ook last. De overheid draagt 
zorg voor de bekostiging van de Montessorischool, maar gedraagt zich niet als een Sin-
terklaas die een zak geld om de hoek van de deur zet en weer naar Spanje verdwijnt. 
Wie subsidie wil moet zich aan de wet houden. Anders wordt de zak niet neergezet, 
maar verdwijnt men erin. 

Zo'n wettelijke belemmering was bij voorbeeld de Wet op het Kleuteronderwijs in de vijf-
tiger jaren, die bepaalde dat kinderen pas vanaf hun vierde jaar naar de Montessorikleu-
terschool mochten gaan. Dat was een gevoelige klap, want om hun ontwikkeling op een 
adequate manier te begeleiden zouden kinderen een jaar eerder naar de Montessori-
school moeten komen. Ook inhoudelijk waren er hindernissen in de vorm van het speel - 
en werkplan, dat tijd eiste voor zaken waarvoor nu eigenlijk geen tijd meer was. Zo ver-
schenen er de bouwhoeken en poppenhoeken als extra keuzemogelijkheden. 

Woonhuis van Mario Montessori jr. 
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Dit had zijn invloed op het Montessori-onderwijs in wat toen de lagere school heette. Er 
kwamen veel kinderen van de kleuterschool, die niet of weinig konden lezen. De lagere 
scholen reageerden daarop door kinderen het lezen dan maar via klassikale methodes te 
leren. Mario constateerde dit bij zijn eigen kinderen en begon zich sterk te maken voor 
een kwalitatieve impuls voor het Nederlandse Montessorionderwijs. Hierbij stond hem 
een Montessori Centrum voor ogen, zoals zijn grootmoeder eertijds in Laren gesticht 
had. Hij pleitte ervoor op het Ministerie van Onderwijs, waar men hem 'de generaal zon-
der leger' noemde, omdat hij geheel op eigen initiatief handelde. Maar zijn werk had suc-
ces, uiteindelijk werd de Stichting Montessori Centrum opgericht en werd er een pedago-
gisch didactisch medewerker benoemd voor het Montessori-onderwijs bij de Landelijke 
Pedagogische Centra. Mario werd secretaris van de Stichting en Prof. Dr. Jan Koning 
voorzitter 

Het was een tijd met veel vernieuwingselan, waaraan velen hebben bijgedragen in de 
zestiger en zeventiger jaren. In zijn woonhuis aan de Prins Hendriklaan 2B belegde Mario 
veel vergaderingen om de vernieuwingsactiviteiten te organiseren. Het waren vooral ook 
gezellige bijeenkomsten. Maar er werden ook harde noten gekraakt. De als Freudiaan ge-
schoolde Mario Montessori had niet de eigenschap er doekjes om te winden. Hij uitte zijn 
meningen op heel directe wijze. 

In 1979 werd door de Nederlandse Montessori Vereniging en de Association Montessori 
Internationale een Congres georganiseerd in het Tropeninstituut in Amsterdam. Alle 
sprekers en andere medewerkers aan het Congres werden uitgenodigd om een banket in 
de Prins Hendriklaan bij te wonen. Het huis heette in die tijd Chiaravalle, de plaats waar 
Dr. Montessori geboren werd. Mario had dit gedaan om te kunnen zeggen dat zijn kin-
deren in Chiaravalle geboren waren. 

 

Toen ik in april 2005 de foto's voor dit pren-
tenboek maakte was die naam van de gevel 
verdwenen. Mario verkocht het huis en ging 
in de Bos en Vaartlaan wonen op de grens 
tussen Amsterdam en Amstelveen. Hij 
noemde dat huis opnieuw Chiaravalle en het 
werd met kloeke letters op de gevel van zijn 
nieuwe onderkomen geschreven. Achter het 
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raam een affiche van de Montessori Tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum 
in 1992. 

Mario Montessori overleed op 25 februari 1993 en werd 
onder grote belangstelling op de begraafplaats Zorg-
vlied aan de Amstel begraven.  

Zorgvlied is het Père Lachaise van Amsterdam. Veel be-
kende Amsterdammers vonden er hun laatste rust-
plaats. In mei 2010 heb ik Mario’s graf nog eens be-
zocht. Vanaf de in gang bij de kantoorvilla loop je de 
Fluwelen Hoofdlaan uit. Op de splitsing houd je rechts 
aan, over de Ommegang in de richting van het Pleintje 
Bouwmeester, waar zich het familiegraf van de bekende 
Amsterdamse toneelspelers bevindt. Daarachter bevindt 
zich de wijk De Traen. Als je links aanhoudt en het 
tweede laantje rechtsaf ingaat, dan begint aan je linker-
hand het laantje met graf 871. Dan ben je er. 

Mario heeft van zijn kinderen een plaatsje in de zon ge-
kregen. Op het graf staat een appelboompje dat op het 
moment van mijn bezoek net was uitgebloeid. Het 
muurtje achter de grafsteen is een verkleinde kopie van 
de muur aan de achterkant van het graf van zijn groot-
moeder in Noordwijk. Dat graf werd destijds door Mario 
ontworpen. Voor zijn graf is dezelfde steensoort ge-

bruikt als voor het graf van Dr. Maria Montessori in Noordwijk: bianco del mare. Het graf 
is mooi beplant met vaste planten.  
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De Anne Frankschool in de Niersstraat 

In de Niersstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt, op 
nummer 41 begon ik ooit mijn loopbaan in het Montes-
sori-onderwijs als cursist bij Roel Zaal in een bovenbouw 
van de Zesde Openbare Lagere Montessorischool ge-
naamd Anne Frank. Dat een Montessorischool nog een 
andere naam droeg dan die van Dr. Montessori was voor 
lagere scholen een uitzondering in die tijd. Voor Anne 
Frank werd die uitzondering gemaakt. 
Het hoofd der school was toen Mevrouw Riet Kuperus. 

Dat was ze ook al toen Anne Frank de school bezocht. In haar dagboek Het Achterhuis 
schrijft Anne erover:  

“Al in 1934 kwam ik in de kleuterklas van de Montessorischool en ben verder op deze 
school gebleven. In 6B kwam ik bij de directrice, mevrouw K., terecht; wij namen hart-
roerend afscheid van elkaar aan het einde van het schooljaar en huilden alle twee."  

De school is sinds 
Anne er leerling 
was grondig ver-
bouwd. Maar het 
lokaal waarin Anne 
zat toen ze de kleu-
terschool bezocht is 
in zijn oorspronke-
lijke staat gebleven. 
Met het keukentje 
en de rustkamer, 
zoals dat in 1934 
was. 

 

De kunstenaar Harry Visser (*1929) heeft ter nagedachtenis aan Anne Frank een gevel-
beschildering ontworpen, waarop fragmenten uit het dagboek te lezen zijn op een ach-
tergrond in vrolijke kleuren. Visser werd, net als Anne Frank, in 1929 geboren en ook hij 
moest onderduiken. Maar hij overleefde het.  

Een detail boven de ingang van de voormalige kleuterschool heeft als tekst: 
"Ik houd van Nederland, ik heb eenmaal gehoopt dat het mij vaderlandsloze als vader-
land mag dienen, ik hoop het nog. Je Anne M. Frank" 

Het heeft niet zo mogen zijn. De familie Frank dook tijdens de Tweede Wereldoorlog on-
der in het Achterhuis op de Prinsengracht. Ze werden verraden en afgevoerd naar een 
concentratiekamp. Anne Frank overleed er in 1945, op 31 maart.  

Datzelfde lot trof tal van leerlingen en oud-leerlingen van de Anne Frankschool. Bij de in-
gang van de school worden ze op een plaquette herdacht: 
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"Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in september 
1941, werden 158 Joodse kinderen door de 
Duitse bezetter gedwongen onze school te verla-
ten. Deze plaquette is ter nagedachtenis aan die 
kinderen van deze groep waarvan we weten dat 
ze uiteindelijk de oorlog niet overleefden. Deze 
plaquette is ook ter nagedachtenis aan alle oud-
leerlingen van de 6de Montessorischool en de 
Montessorikleuterschool de Blauwe Zeedistel die 
de oorlog niet overleefden." 

  

 

 
 
 

Links het klaslokaal nu, dat in zijn oorspronkelijke staat bewaard bleef. Let op het kachel-
scherm rechts, waarachter 's winters een Salamanderkachel brandde. Rechts een foto 
van een Montessorischool in Amsterdam omstreeks 1935. Vermoedelijk hetzelfde lokaal, 
maar helemaal zeker is dat niet. De foto kreeg ik van Paul Ryan, die destijds redacteur 
was van het tijdschrift Montessori International dat in Londen wordt uitgegeven. 

 
In de zomer van 2012 werd in Amsterdam een seminar gehouden waaraan Montessoria-
nen van over de hele wereld deelnamen. Ik had een aandeel in het programma en zag 
dat de deelnemers een bezoek aan het Achterhuis zouden brengen. Het leek me van 
waarde om aan de deelnemers die naar de Prinsengracht zouden gaan wat informatie te 
geven over de betekenis die het Montessori-onderwijs voor Anne Frank gehad heeft. Ik 
besloot om een wandeling met ze te maken van het Merwedeplein, waar Anne woonde, 
naar de Niersstraat, waar ze op school zat. 

 
Het Merwedeplein maakt deel uit van het Plan-Zuid dat in het begin van de vorige eeuw 
door de architect H. P. Berlage werd ontworpen. Het plan bestond uit drie buurten: de 
Rivierenbuurt, de Apollobuurt en de Stadionbuurt. Berlage ontwierp niet alle huizenblok-
ken zelf, maar gaf de grote lijn aan waarbinnen collega’s delen ontwierpen. De Wolken-
krabber en het Merwedeplein waren van de hand van Jan Staal. 
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Het Merwedeplein, de naam zegt het 
al, maakt deel uit van de Rivieren-
buurt. De buurt wordt gemarkeerd 
door een twaalf verdiepingen tellend 
flatgebouw, dat destijds eerbiedig de 
Wolkenkrabber genoemd werd. Voor 
de Wolkenkrabber staat een stand-
beeld van Berlage, in graniet, gemaakt 
door Hildo Krop. Toen Anne in 1933 in 
Amsterdam kwam wonen - in Duits-
land was Hitler dat jaar Rijkskanselier 
geworden - was de Rivierenbuurt net 

af. Veel huizen stonden nog leeg omdat de huur aan de prijzige kant was en de kamers 
vrij klein waren.  Er was daarom in Plan - Zuid volop woonruimte te huur voor Joodse 
mensen, die uit Duitsland gevlucht waren. 

 
Met de deelnemers aan het seminar mochten we een appartement hoog in de wolken-
krabber bezoeken. We hadden zo een prachtig uitzicht over de drie onderdelen van het 
Plan - Zuid. In alle drie die delen staat een speciaal voor dat soort onderwijs gebouwde 
Montessorischool. Twee daarvan, in de Niersstraat en in de Corellistraat, zijn ook nu nog 
als Montessorischool in gebruik.  

 
Vanuit de Wolkenkrabber heb je ook een mooi uitzicht op het Merwedeplein erachter. 
Het plein heeft de vorm van een driehoek, met de wolkenkrabber als top. Gezien vanuit 
het appartement van de Wolkenkrabber ligt de woning waarin de familie Frank woonde 
aan de linkerkant. Op nummer 37, de tweede verdieping. Het huis heeft iets bijzonders: 
De woningbouwvereniging Ymere heeft het met veel moeite en liefde voor het detail te-
ruggebracht in de staat uit de tijd dat de familie Frank er woonde. Meubels zijn voor een 
deel herbouwd aan de hand van foto’s die bewaard zijn gebleven. Het zou prachtig ge-
weest zijn als we ook deze woning hadden kunnen bezoeken. Maar dat kan niet omdat 
het appartement ter beschikking gesteld wordt aan een schrijver, die in eigen land ver-
volgd wordt, en zo dus de gelegenheid krijgt om toch een boek te publiceren. Links een 
foto van Anne Frank aan haar schrijftafeltje. Daarnaast de kopie van die schrijftafel, her-
bouwd aan de hand van die foto, zoals die tegenwoordig in het gerestaureerde interieur 
staat. Nadat het appartement klaar was hebben slechts driehonderd mensen de gelegen-
heid gekregen het te bezichtigen. Duizenden hadden zich aangemeld maar moeten het 
doen met foto’s. In Het andere huis van Anne Frank vind je foto’s van hoe het huis er 
uitziet. 
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Links de Heer Jimmink met Fred Kelpin en rechts het dagboek 

Om de hoek is de boekhandel van de heer Jimmink. Al jaren. In 1942 werd in deze boek-
winkel het dagboek voor Anne gekocht. Hierin en op ander papier dat voorhanden was 
schreef ze haar dagboek. Jimmink is een Frankkenner. We bezochten zijn winkel en had-
den het geluk dat hij aanwezig was. Hij kan je urenlang allerlei bijzonderheden vertellen.  

 

Op het plein staat een bronzen standbeeld van Anne, gemaakt door Jet Schepp. Het 
geeft het moment weer waarop de familie Frank besluit onder te duiken. Anne’s zus Mar-
got heeft een oproep gehad om zich bij de autoriteiten te melden. Vader Otto Frank weet 
dat ze nu niet meer veilig zijn. Met weinig bagage en zoveel mogelijk kleren over elkaar 
aan lopen ze, maar niet met z’n vieren samen, van het Merwedeplein naar de Prinsen-
gracht waar Otto een kantoor heeft. In het Achterhuis van dat kantoor, achter een met 
een boekenkast gecamoufleerde deur, duiken ze onder. Ze lopen want de tram is voor 
Joden verboden.  

We maakten nu de wandeling die Anne Frank ook dagelijks maakte om naar school te 
gaan. Door de Roerstraat naar de Maasstraat. Over het pleintje dat deel uitmaakt van de 
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Roerstraat. Dan linksaf de Maasstraat in. Dat is een drukke winkelstraat. De eerste straat 
die je tegenkomt rechts ingaan. Dan ben je al in de Niersstraat. Aan het einde van die 
straat is de Zesde Montessorischool aan de linkerkant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links nog een foto van een dagboekfragment. Mede met hulp van het Montessorimateri-
aal ontwikkelde Anne een mooi en regelmatig handschrift. En ze leerde mooi en duidelijk 
haar gedachten formuleren. Rechts, in het rode rechthoekje zit Anne in de groep van 
meneer van Gelder. Het is dan 1936. Anne is net naar de Lagere School gegaan. 
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De Eerste Montessorischool De Wielewaal in de Corellistraat 

De Eerste Montessorischool De Wielewaal is gevestigd in de Corellistraat 1 in de buurt 
van de Beethovenstraat. Tegenover de school staat een beeldje van een meisje met een 
duif in haar hand. Het beeldje in gewijd aan Dr. Maria Montessori. Het was niet al te ge-
makkelijk om het te fotograferen. Daarom heb ik de omgeving maar een beetje bewerkt. 
De plaquette op de sokkel van het beeldje is met een apart plaatje aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kreeg meer gegevens over het beeldje van Ronald Sanders, die toen werkzaam was 
op die school. Hij verstrekte ook nadere gegevens over de Casa Bambini in Rome. 

Het is een brons van beeldhouwster Gerarda Rueter (1904-1993; voor intimi: Meik). Ze 
was een dochter van George Rueter, kunstenaar en Gerarda de Lang, kunstenares. Het is 
gemaakt in 1954 in opdracht van de gemeente Amsterdam, waarschijnlijk als een werk-
gelegenheidsproject voor werkloze kunstenaars. Een soort voorganger van de BKR-rege-
ling? 

 
Ronald stuurde me ook een foto van een bord dat op 30 juli 2006 onthuld is door de 
wethouder van onderwijs, in het bijzijn van tientallen leerlingen en oud-leerlingen. Het is 
eenzelfde soort bord als in de Anne Frankschool. Maar dit bord gedenkt de kinderen van 
de Eerste Montessorischool die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hij schrijft:  
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"Kunstenaar Victor Levie heeft het gedenkbord ontworpen. 
De tekst erboven luidt: Deze (oud-)leerlingen werden in de 
Tweede Wereldoorlog omgebracht. De tekst eronder luidt: 
We vergeten hen niet 
Er staan 165 namen op van slachtoffers; de jongste is zes 
en de oudste vierentwintig. Inmiddels is een boekje van 
mijn hand verschenen met daarin het oorlogsrelaas van de 
school en haar kinderen en leidsters en ook 17 gesprekken 
met overlevende oud-leerlingen."  
Het is een prachtig en heel informatief boekje geworden. 
Gepubliceerd in 2007. Vooral de herinneringen van de kin-
deren van destijds hebben me erg getroffen. Sinds 2018 be-
staat er ook een versie van het boekje die geschreven voor 
kinderen in de bovenbouw. 
 

Het oorspronkelijke boekje is vertaald in het Engels en geredi-
geerd door Hannie J. Voyles (Hannie Ostendorf). Het werd op 
24 mei 2011 gepresenteerd in boekhandel Van Rossum te Am-
sterdam. Het gaat vooral gebruikt worden op High Schools in 
Californië (USA) bij de geschiedenislessen over de Holocaust.  
 
Op 24 mei 2011 werden de slachtoffers van De Eerste Montes-
sorischool herdacht. Op de speelplaats van de school werden 
twee tegels met gedichten van leerlingen onthuld. Hannie Os-
tendorf schreef een gedicht over een razzia die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in de Beethovenstraat plaatsvond. Een 
tegel met dit gedicht werd onthuld op de hoek van de Corel-
listraat en de Beethovenstraat. 
 

 
Ik schreef al eerder dat de Eerste Montes-
sorischool De Wielewaal de eerste open-
bare Montessorischool was. Niet alleen de 
eerste in Amsterdam maar ook de eerste 
ter wereld. Een kleuterschool en de lagere 
school voor Montessori-onderwijs waren in 
Amsterdam steeds in één gebouw geves-
tigd vanwege de eenheid die ze vormen. De 
lagere scholen waren genummerd en heet-
ten allemaal Openbare Lagere Montessori-
school. Genoemd naar Maria Montessori 
dus. Er was een uitzondering: De Zesde 

Openbare Lagere Montessorischool in de Niersstraat kreeg de toevoeging genaamd Anne 
Frankschool om de bekende en geliefde oud-leerling van die school te eren. Kleuterscho-
len (men noemde ze toen Voorbereidende Scholen) werden vanaf 1955 geregeld in de 
Kleuteronderwijswet. Een van de gevolgen was dat kleuterscholen in Amsterdam eigen 
namen kregen. De gemeente koos ervoor al die Openbare Kleuterscholen namen te ge-
ven die te maken hebben met de natuur. Het Duinviooltje, De Zilvermeeuw, De Wiele-
waal, De Karekiet enz. Toen de Wet op het Basisonderwijs in 1985 Kleuterscholen en 
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Lagere Scholen samenvoegde tot Basisscholen ontstonden er namen die gevormd wer-
den uit wat merkwaardige combinaties van de eerdere namen, zoals hier de Eerste Mon-
tessorischool De Wielewaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Parool van zaterdag 20 oktober 2018 herdenkt in de rubriek Primeur de opening van 
de Eerste Montessorischool De Wielewaal op 22 oktober 1927. Met de naamgeving gaat 
het direct al mis: Basisschool De Wielewaal staat er in de tekst hierboven. 
 
Het knipsel werd me toegestuurd door Bart van der Heide (†). Een oude padvinders-
vriend van vroeger. Maar er is meer dat ons bindt: “Mijn dochters Maartje en Anne heb-
ben vanaf de peuterklas t/m de middelbare school (Montessorilyceum Amsterdam) Mon-
tessori-onderwijs gevolgd, dus volg ik met belangstelling je publicaties.” schrijft hij mij. 
Vooral het standpunt van de communisten destijds in de raad vond ik opmerkelijk. En let 
ook eens op de gymnastiekzaal waarin de plechtigheid plaatsvindt. De SDAP-commissie 
van bladzij 19 van dit Prentenboek wou: “… een losser klassenverband, handenarbeid en 
gymnastiek.” in 1924. Zo te zien hebben ze met die gym hun zin gekregen! 
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Naar aanleiding van dit berichtje kreeg ik een mailtje van Mirjam Stefels. Ze schreef:  
 
"Dank voor het toezenden van je bijgewerkte prentenboek. Ik trof zaterdag ook het be-
richt aan in Het Parool over de Eerste Montessorischool - De Wielewaal. 
Ik was een beetje in verwarring, want ik heb altijd begrepen dat de Tweede Montessori-
school - Het Winterkoninkje eigenlijk de eerste is, maar vanwege de mindere wijk waar 
deze school staat in de beginjaren tot Tweede Montessorischool is aangewezen en de ei-
genlijke Tweede Montessorischool in Zuid de Eerste werd. Dat paste beter bij de allure 
van de wijk. Weet jij of dit verhaal op waarheid berust of voortkomt uit een soort van 
prestigeslag?” 
 

Voor het antwoord op deze vraag wendde ik me tot Ronald San-
ders. Hij schreef me: 
 
“Ja, de Eerste Montessorischool is eigenlijk niet de eerste. Ans 
Heyenk, een van de vele jonge leidsters in de jaren '20, vertelde 
me dat binnen dat clubje leidsters Maria Strengers een leidende rol 
vervulde. Dat zal ook met haar functie als hoofd van de Hel-
mersschool te maken gehad hebben en met haar leeftijd, want zij 
was al in de veertig. Toen de gemeenteraad instemde met de vor-
ming van drie openbare lagere scholen voor Montessori-onderwijs 
was het haar wens dat de school in de Uitbreiding Zuid de Eerste 

Montessorischool zou gaan heten. En zo geschiedde.”  
 
Over de allure van de wijk schrijft hij: “Ik denk overigens niet dat de mindere wijk waarin 
de Tweede Montessorischool toen stond een rol heeft gespeeld. Als dat waar zou zijn, 
kijkende naar de nieuwe [dus: 'betere'] wijk rond het Hygiëaplein, dan zou de Tweede 
vast en zeker de Derde geheten hebben.” 
 
Voor de goede orde: De Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje staat in de 
Hasebroekstraat. Het gebouw is niet als Montessorischool ontworpen. De gebouwen van 
de voormalige Derde Lagere Montessorischool [op nummer 7] en Kleuterschool De Kare-
kiet [op nummer 40] op het Hygiëaplein zijn wel als Montessorischool ontworpen. Maria 
Montessori noemt het gebouw van de kleuterschool in Psychoarithmetik (Duitse versie 
van Herder uitgegeven in 2012) als een op haar aanwijzingen ontworpen school. [Blz. 
435] 
 

In Het handboek van Dr. Maria Montessori schrijft deze onder-
wijs-hervormster: ‘De school: [Casa dei Bambini] behoort een 
echt huis te zijn; dat wil zeggen, [het] moet bestaan uit een aan-
tal kamers, met een tuin erbij, waarover de kinderen de baas 
zijn. Een tuin met beschutte plekjes is het wenselijkst, omdat de 
kinderen daar kunnen spelen of slapen, en dan ook hun tafeltjes 
buiten kunnen zetten om te werken en te middagmalen. Op deze 
wijze kunnen ze haast uitsluitend leven in de buitenlucht, terwijl 
zij ook zijn beschermd [tegen] regen en zon.’ Het schoolgebouw 
moest volgens haar bestaan uit een centraal vertrek  
met nevenruimtes als een badkamer, een rustkamer, etc. In Am-
sterdam werd dit geïnterpreteerd als een groot klaslokaal met 
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meestal twee gedeeltelijk afgeschermde nissen: een rustkamer met vaste bankjes en een 
knus zitje bij de kachel en een keukentje met aanrecht en kranen. 
De Derde Montessori[kleuter]school [de Karekiet] aan het Hygiëaplein 40 is zeer bijzon-
der. De lokalen zijn achthoekig en hebben, net als de Openluchtschool aan de Stadion-
kade, een balkon aan de voor- en achterzijde. Rusthoeken, kinderkeukens en kachels 
stonden tijdens de inventarisatie in 2003 nog in het gebouw. De Montessori-scholen heb-
ben bij de ramen een lagere borstwering dan wettelijk voorgeschreven, omdat Montes-
sori vond dat het contact met de buitenwereld belangrijk was. 
Uit: Schoolvoorbeelden blz. 36. Montessorischolen.  
Door Jouke van der Werf. December 2004.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de tweede verdieping van de Montessori-kleuterschool De Karekiet. In het midden 
de trap. De trap is eigenlijk altijd belangrijk in de bouwstijl van de Amsterdamse School. 

Interieur van een klaslokaal van De Karekiet op nummer 40. 

Derde Openbare Lagere Montessorischool           
Hygiëaplein 7  

Openbare Kleuterschool De Karekiet                             
Hygiëaplein 40 
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De school heeft zes achthoekige lokalen, waarvan er twee op de tweede verdieping zijn. 
Een van de zijden van de achthoek is de toegang tot het balkon aan de achterzijde van 
het gebouw. Een tweede zijde is de toegang tot de rustkamer. Naast die rustkamer is de 
garderobe, die vanaf de gang bereikbaar is. Aan de voorkant is een bloemenbak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 
 
 
 

De muurschildering stelt Jezus en de Kinderen voor. Hij is mogelijk gemaakt door Marthe 
Troquet. Jezus afbeelden in een Openbare School, was zeker in die tijd, niet gebruikelijk. 
Misschien is er verband met de Madonna in de Stoel. Een schilderij van Rafael waarvan 
Maria Montessori zegt dat ze dat gekozen heeft ‘… als embleem, als symbool van de 
Casa dei Bambini.’ [De Methode, blz. 70]. 
 
De voormalige kleuterschool is geen Montessorischool meer maar een kinderdagverblijf. 
Daartoe is het gebouw in 2014 verbouwd en toen zijn de originele details verdwenen. De 
historie werd weer eens gruwelijk verkracht. 

Trappenhuis De Karekiet 
© Pim van Schaik 

Madonna in de Stoel 
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De Vijfde O.L. Montessorischool in de Herschelstraat                                
Tegenwoordig Vijfde Montessorischool Watergraafsmeer 

Op de Vijfde Montessorischool begon ik in 1962, klaar met de Kweekschool, mijn loop-
baan in het onderwijs. Ik werd er reserveonderwijzer - zoals dat toen heette - bij Mej. 
J.G. Heyenk (Ans), die er toen hoofd der school was. Ze was het zestig ruim gepasseerd 
en werd door mijn aanstelling van haar taak als groepsleerkracht ontlast, zodat ze zich 
hoofdzakelijk op haar taak als schoolhoofd kon concentreren. Dat deed ze overigens he-
lemaal niet, Haar groep was haar leven. En zo zaten we samen in het ruime lokaal op de 
eerste verdieping bij de trap en leerde ik van haar het mooie vak tot in de finesses. 

Toen na een jaar collega Peter van 
Eeden als schoolhoofd naar de Am-
sterdamse Montessorischool vertrok 
mocht ik zijn bovenbouw overnemen. 
En zo bleef ik werkzaam in de Her-
schelstraat. Toen Ans Heyenk gepen-
sioneerd werd in 1965 volgde ik haar 
op als hoofd der school. De school 
heette in die tijd de Vijfde Openbare 
Lagere Montessorischool en was ge-
vestigd in de Herschelstraat op num-
mer 4. Op nummer 2 in dezelfde 
straat was de Montessorikleuterschool 

De Zilvermeeuw gevestigd. Boven de ingang van Herschelstraat 4 is een dakkapel te 
zien. Daar was het kamertje van het schoolhoofd. Het kleine raampje in de zijmuur is het 
raampje van het magazijn. De hoofdingang stond ook op het lepeltje dat kinderen en 
personeelsleden die de school verlieten als afscheidscadeau kregen. Eerder kon er geko-
zen worden uit een theelepeltje of een sigarettendover. Maar zo'n dover kan vandaag 
den dag natuurlijk niet meer. 

De Montessorischool Watergraafs-  
meer is een monumentaal gebouw. 
Het complex is U-vormig. De basis 
van de U is de Herschelstraat, waar 
de ingang van de school is. De open 
kant van de U is aan het Galileïplant-
soen. De poten liggen langs de Mr. 
P.N. Arntzeniusweg en de Johann 
Kepplerstraat. De 'poot' aan de Jo-
hann Kepplerstraat hoorde niet bij de 
Montessorischolen, maar was de 
openbare kleuterschool Het Duinvi-
ooltje. Wel was een van de lokalen 

van het Duinviooltje toen dependance van de 5de Montessorischool. 
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Het gebouw is een typisch voorbeeld van de Am-
sterdamse School in de bouwkunst en werd in de 
dertiger jaren gebouwd naar een ontwerp van de 
architect Kees van der Wilk. Je ziet het aan de roy-
ale indrukwekkende puntdaken. In mijn tijd werden 
de zolders onder deze daken helemaal niet ge-
bruikt. Ze waren alleen toegankelijk met behulp 
van een wankel laddertje. Er lag niet eens een 
plankenvloer. Je kon zomaar door het gestucte pla-
fond zakken. 

De school was zoals een school gebouwd werd in die tijd. De lokalen grensden aan een 
gang. Op deze gang bevonden zich nissen om je jas op te hangen en verder toiletten en 
wat bergruimtes. Maar de lokalen waren iets bijzonders. Speciaal voor het Montessori-
onderwijs ontworpen. Er was een vergroot vloeroppervlak (90 m2 ), zodat er moeiteloos 
naar de ingebouwde kasten gelopen kon worden om materiaal te pakken of weg te zet-
ten. En er was veel ruimte voor het werken op kleedjes. De lokalen hadden een rustka-
mer, die ook als toneelruimte gebruikt kon worden en een keukentje. De school in de 
Herschelstraat zag er vanbinnen ongeveer hetzelfde uit als de hierboven al genoemde 
Eerste Montessorischool en de Anne Frankschool. 

De lokalen aan de Arntzeniusweg waren wat kleiner, omdat die vleugel oorspronkelijk ge-
bouwd was voort het voortgezet onderwijs. Er was toen een ULO in gevestigd. De H.H. 
van Kolschool. Henri van Kol (1852 – 1925) was een van de twaalf oprichters van de 
SDAP. In mijn tijd werden de lokalen vergroot door van twee één te maken. Maar het 
keukentje en de rustkamer ontbraken er. De bovenverdieping werd gebruikt als hand-
werk - en handenarbeidlokaal. Daar zwaaide de legendarische Hetty Mooi jarenlang de 
scepter. Ze was een pionier op het gebied van creatieve vorming. Als je dat wil, dan kun 
je een beschrijving over haar lezen in Montessorianen, elders op deze website.                                                     

De lokalen van de kleutergroepen waren beneden in de Herschelstraat. Door grote open-
slaande deuren konden de kinderen makkelijk naar buiten lopen en op die manier werd 
het mogelijk om ervoor te kiezen om binnen of buiten te werken. Het buiten werken be-
stond eerst uit tuinieren. De zandbakken zijn van later datum. In dezelfde tijd dat ik 
hoofd der school van de lagere school was, was Tineke Kraft - van der Wilk hoofdleidster 
van de kleuterschool. Dochter van Kees van der Wilk die de school had ontworpen. Dat 
moet een bijzondere ervaring voor haar geweest zijn.  
 

Ik ben dank verschuldigd aan Corrie Groen, die mij toestemming gaf om van haar foto’s gebruik te maken. 

Hert Reiger Eekhoorn 
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De school wordt gesierd door beeldhouwwerk van Hildo Krop, die in de tijd dat de school 
gebouwd werd op veel plaatsen in Amsterdam bruggen en gebouwen van beeldhouw-
werken voorzag. Uit de nokken van de daken steken balken van hardhout waarin Krop 
figuren gesneden heeft. Een Eekhoorn, een Reiger en een Hert. Deze beeldhouwwerken 
zijn van de straat af maar moeilijk te bekijken. Boven de ingang van de lagere school is 
een groter werk aangebracht gemaakt van Franse kalksteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de Rattenvanger van Hamelen – afgebeeld als een faun, een Romeinse veldgod, 
die op zijn fluit blaast en zo de ratten van onder de brug over de rivier de Wezer mee-
lokt. Ook een meisje loopt achter de rattenvanger aan. De moeder is ten einde raad en 
trekt haar haren uit het hoofd van ellende.  

Na mijn vertrek van deze school is het gebouw aan de binnenkant ingrijpend gereno-
veerd. Ik heb het een keer bekeken en vond het geen verbetering. Op een bepaald mo-
ment werd er gesproken over nieuwbouw aan de Fizeaustraat zodat de school kon wor-
den samengevoegd met de nevenlocatie aan de Zaaiersweg in Betondorp. Dat is gelukkig 
niet doorgegaan. 
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Op 16 mei 2009 werd het vijfenzeventigjarige bestaan van de school gevierd met een re-
unie. Op de foto een aantal reünisten. Helemaal rechts op de bovenste rij staat Robert 
Duizend met links van hem Jan Hillegers, de inmiddels gepensioneerde directeur van de 
school. Tweede van links op dezelfde rij is Annelies Stokvis, gepensioneerd leidster van 
de bovenbouw. Daarnaast sta ik. Op de middelste rij van links naar rechts Lia Albers, 
Ineke Vos en Irma Albers. Die zaten ooit bij mij in de groep. 

Op de reünie werd duidelijk dat de school in het schooljaar 2009 – 2010 gerenoveerd zou 
worden. Alweer! Gelukkig was deze renovatie wel een succes. 

En op 13 mei 2011 was het zover! Het gerenoveerde 
gebouw werd geopend door de wethouder onderwijs 
van het stadsdeel Oost, Lieke Thesingh. Dat had wet-
houder E. Boekman in 1932 ook al eens gedaan, maar 
de ingrijpende verbouwing in 2010 rechtvaardigt dat 
Lieke dat nog eens over deed. Er was veel anders ge-
gaan dan de manier waarop het ging tijdens een eer-
dere verbouwing in de jaren negentig van de vorige 
eeuw. De aannemer was niet failliet gegaan tijdens de 
verbouwing en er was een architect ingeschakeld om 
een plan te maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Thesingh tijdens haar  
openingstoespraak 
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Het gebouw, ontworpen door Publieke Werken is een typisch voorbeeld van de Amster-
damse School in het bouwen. Het heeft imposante puntdaken, maar het had oorspronke-
lijk geen zolders onder die daken die gebruikt konden worden. Bij de verbouwing is volop 
gebruik gemaakt van de ruimte die de zolders kunnen bieden. 
Buiten de klaslokalen kende de school oorspronkelijk maar weinig extra werkruimtes. 
Twee kamertjes voor de schoolleiders van kleuterschool en lagere school en een maga-
zijntje voor de potloden en de schriften. En twee gymlokalen.  
Een hedendaagse school heeft behoefte aan meer ruimtes. Een ruimte voor de leidsters 
en leiders, een documentatiecentrum, een soort aula om met de kinderen bij elkaar te 
komen. Om maar eens een paar dingen te noemen. De eerst niet gebruikte zolderruim-
tes brengen uitkomst. Op het plaatje hierboven de zolder boven de voormalige tweede 
gymnastiekzaal, die verbouwd is tot een documentatiecentrum. De tweede gymzaal is nu 
een aula. Aan de muur van het documentatiecentrum hangen nog de oude schoolplaten 
die vroeger in kisten op de gang werden opgeborgen. Bij die platen hoorden boekjes met 
verhalen die je aan de kinderen kon vertellen. Ik moest denken aan Chris Hageman, een 
degelijke Montessorileraar van de Vijfde Montessorischool, afkomstig uit Limburg. Als je 
hem zo'n plaat liet zien begon hij zonder haperen direct het bijbehorende verhaal te ver-
tellen. 

 
Zoetwatervisschen uit de Biologieserie van Boerman en Knip 

 
Directie en Administratie 
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De directie en administratie huizen nu in kamers die vroeger bergruimtes voor speelgoed 
op de speelplaats waren. Bergruimtes waarin de conciërge, Engel Keur, zonder mijn toe-
stemming flesjes Cola aan de kinderen verkocht in de pauzes. Ik was net schoolhoofd en 
daar moest ik meteen een eind aan maken. Dat vond ik toen best lastig. 
 

 
Er is een kunstwerk dat de herinnering moet bewaren aan deze heropening. Geen beeld-
houwwerkje van Hildo Krop meer, maar een met de computer vervaardigd portret van 
Maria Montessori. Het is een portret uit de jaren dertig. Dat wel. Maar opgebouwd uit de 
namen van alle kinderen die op dit moment de school bezoeken. En dat is weer erg ei-
gentijds.  
Op de foto hieronder proberen de kinderen te ontdekken waar hun naam staat. 
Ook aan de buitenkant is de vernieuwing zichtbaar. De ingang is niet meer in de Her-
schelstraat maar op het Galileïplantsoen. Een idee waar ik even aan wennen moest. En 
het dak van de voormalige tweede gymzaal is nu voorzien van grote ramen.  

 
Sinds Herman Hertzberger in de Montessori-
school in Delft is begonnen met het creëren van 
werkplekken buiten het lokaal, zodat kinderen 
activiteiten van andere groepen kunnen zien, 
kan er eigenlijk geen architect van een Montes-
sorischool meer heen om die werkplekken. Dus 
hebben de kinderen van de Vijfde Montessori-
school Watergraafsmeer ze ook. In de gangetjes 
waar vroeger de jassen hingen. Dat die werk-
plekken eigenlijk alleen maar een plekje voor 
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het werken met de computer zijn, is overigens weer net iets anders dan wat Hertzberger 
ermee bedoelde. 
 
De verbouwing maakt de school heel bruikbaar voor de toekomst. Maar de oorspronke-
lijke lokalen zijn verwoest tijdens de vorige verbouwing. De 90 m² werkoppervlakte met 
keukentje en rustkamer, zo karakteristiek voor dit type Montessori-scholen in Amster-
dam, en gebouwd op aanwijzing van Maria Montessori zelf, zijn weggesloopt en dat komt 
nooit meer terug.  

 

 

 

 

 

 
 
 
De foto hierboven toont zo'n oud lokaal met op de achtergrond rechts het keukentje en 
links de rustkamer. De foto is elders in de stad gemaakt. 
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Noordwijk en Noordwijk aan Zee 
Dr. Montessori overleed in 1952, op 6 mei tijdens een vakantie in Noordwijk aan Zee op 
81-jarige leeftijd. Ze logeerde met haar familie in Het Huis aan Zee gelegen aan de Ko-
ningin Astridboulevard op nummer 54. Daar kwam ze graag in de meidagen en maakte 
dan met Mario tochtjes door de Bollenstreek, waar dan de bollen op dat moment in bloei 
stonden. Het huis was eigendom van de familie Pierson. Ze heeft tijdens haar leven maar 
een paar keer in dit huis gelogeerd. 

Het Huis aan Zee werd ontworpen door de architect Ed Cuypers (1859 – 1927), neef van 
de beroemde architect Pierre Cuypers, in Amsterdam de ontwerper van o.m. het Rijks-
museum en het Centraal Station. Ook neef Cuypers verrijkte Amsterdam met verschil-
lende gebouwen waaronder het Veiligheidsmuseum aan de Hobbemakade. En ook híj 
bouwde een station: in Den Bosch. 

Het Huis aan Zee en de twee huizen ernaast werden in 1904 gebouwd. Het huis op num-
mer 54 voor een Duitse professor die in Leiden aan de universiteit doceerde. Hij heeft 
nooit in het huis gewoond. Later ging het huis over in handen van de familie Pierson. In 
1989 verkochten de Piersons het huis. De huidige bewoners hebben het strandhuis met 
zijn houten vloeren zorgvuldig gerenoveerd. Het ziet er prachtig uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huis dat Cuypers bouwde wijkt aanzienlijk af van het 
huis dat we tegenwoordig zien aan de Koningin Astridbou-
levard. Om te beginnen heette die boulevard toen de 
Zuidboulevard. En de gevelsteen met Het Huis aan Zee 
erop ontbreekt nog. Ik denk dat de Piersons die steen 
hebben laten inmetselen. Het huis De Binckhorst in Laren 
heeft zo’n zelfde soort steen en was ook het eigendom 
van de familie Pierson. De voorgevel heeft nog niet dat 
typische in de kamer ingebouwde balkon op de eerste 
verdieping aan de voorkant. Daardoor is ook de uitgang 
naar het terras op de begane grond nog niet uitgebouwd. 
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Aan de plattegrond is te zien dat de serre die tegenwoordig aansluit op de werkkamer er 
ook nog niet is. Die is later bij aangebouwd en zelfs nog een keer vernieuwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Veiligheidsmuseum in Amsterdam en het strandhuis hebben wel iets weg van elkaar. 
De in stukjes verdeelde ramen van beide huizen. En het timpaan boven de slaapkamer 
op de eerste verdieping van het strandhuis en in het dak van het museum lijken ook erg 
op elkaar.  
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De woonkamer, de werkruimte en de eetkamer vormden één geheel op de begane grond. 
De vloer was van geolied Amerikaans grenenhout. Er lagen Perzische tapijten op het gre-
nenhout. De woonkamer en de werkkamer hadden meubels van gevlochten pitriet. 

 

Er is nog veel hetzelfde. Hier zijn we op bezoek in Het Huis aan Zee in 2016. De deuren 
naar de eetkamer zijn nog hetzelfde. En ook de grote schouw is er nog. 
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Van de bovenverdiepingen zijn er helaas geen foto’s uit 1904. Op de eerste verdieping 
bevindt zich aan de voorzijde de slaapkamer waarin Dr. Montessori overleed. De kamer 
heeft een mooi ‘balkon’ dat uitziet op de Noordzee. In de kamer zag je ook nog de origi-
nele wastafel uit 1952. Die is helaas verwijderd, maar het mooie uitzicht is er nog. 

 

Op de zolder van het huis werden een aantal uiterst kleine slaapkamertjes, hokjes eigen-
lijk, gebouwd. Daar sliepen de dienstbodes. 

Achter het huis ligt de mooie tuin, waarin Dr. Montessori graag zat. Aan het huis is op 
die plaats later een serre gebouwd, die je een mooi uitzicht geeft op de tuin. 
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In 1963 verscheen het boek The Spy who came in from the 
Cold, geschreven door John le Carré. Twee jaar later werd 
het boek verfilmd, met Richard Burton en Claire Bloom in 
de hoofdrollen. Het speelt gedeeltelijk in Nederland aan 
zee in de jaren van de koude oorlog. De binnenopnamen 
voor de film werden in Noordwijk gemaakt in Het Huis aan 
Zee. Maar dat was toen nog niet zo mooi gerenoveerd als 
nu. In de film is maar een kort stukje aan het huis gewijd.  

In 2014 bestond het Montessori-onderwijs in Nederland 
100 jaar. Dat werd uitbundig gevierd in Noordwijk. Een lo-
gische plaats voor de viering gezien de historische banden 
die het met Maria Montessori heeft. 

 
De Nederlandse Montessori Vereniging belegde samen met de Association Montessori In-
ternationale een Conferentie in Noordwijk. In april 2014. Op de Koningin Wilhelminabou-
levard – voor de Hotels van Oranje – verrees een grote tent waarin de deelnemers aan 
de conferentie lezingen konden volgen. Naast de tent stond weer een glass classroom, 
zoals in 2015 in San Francisco, waarin kinderen van scholen uit de buurt aan het werk 
waren. In de hotels was een grote tentoonstelling verzorgd door fabrikanten van leer-
middelen en anderen die zaken wilden laten zien in verband met de Montessori-opvoe-
ding.  
 
Voor belangstellenden verzorgde ik een excursie naar Het Huis aan Zee en naar het graf 
van Dr. Montessori op de begraafplaats aan de Gooweg. We reden er per touringcar 
naartoe. Eerder in 2014 waren er al lezingen georganiseerd. Dr. Marjan Schwegman, die 
een paar jaar ervoor een biografie over Maria Montessori schreef, verzorgde een lezing. 
En in het Museum van Noordwijk werd een tentoonstelling ingericht die gewijd was aan 
het leven van Maria Montessori. Deze tentoonstelling werd geopend door de burgemees-
ter van Noordwijk samen met Carolina Montessori, de achterkleindochter van Maria. Alle 
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feestelijkheden in Noordwijk werden met veel inzet georganiseerd door het pr-bureau 
van Marjolijn van der Jagt. 

 
De voorzitter van het Museum in Noordwijk met Carolina Montessori, burgemeester Lokker en Marjolijn van 
der Jagt. Rechts de tent op de boulevard waarin kinderen aan het werk waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Links zit Dr. Montessori op de Catalaanse stoel die ze in 1916 van haar studenten in Barcelona kreeg.     
De stoel was te zien op de tentoonstelling. 
 

 

Portret van Maria Montessori omstreeks 1935 gemaakt door Maurice Mendjisky in Parijs.                                
Beeldje van Maria Montessori door Henriëtte Kors, een Montessorileidster uit Noordwijk.                                                                                 

Detail van een groot beeld van Maria Montessori gemaakt door Victor Gutierrez in Mexico.                                     
En een handwerkje gemaakt door Maria Montessori zelf. 
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Dr. Montessori werd in Noordwijk begraven op een klein katholiek kerkhof aan de 
Gooweg. Het is een mooi graf in de vorm van een ellips. De achterkant is een muurtje 
met haar naam en de tekst:  

"Ik vraag de lieve en machtige kinderen om samen met mij te bouwen aan de vrede in 
de mens en in de wereld" (vertaling uit het Italiaans) 

Links en rechts van dat muurtje lopen twee delen van een cirkelboog naar voren, ook in 
de vorm van muurtjes die van onderen open zijn. Het graf is ontworpen door Drs. Mario 
Montessori jr. en opgetrokken uit een kalksteensoort die bianco del mare heet. Het was 
de bedoeling om de ‘poten’ van de muurtjes te laten rusten op zuiltjes die ballonvormig 
waren. Maar dit stuitte op technische moeilijkheden bij de steenhouwer. 
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Het graf benadrukt de rol van Montessori als vredespedagoog. De koralen doen me den-
ken aan wat ze in Onderwijs en het Menselijk Potentieel over de kosmische taak van ko-
raal geschreven heeft in hoofdstuk 5, Het drama van de Oceaan. 

“Sinds het moment waarop het water en het land zich 
afscheidden hebben rivieren zulke grote hoeveelheden 
kalkhoudend materiaal naar de Oceaan getranspor-
teerd dat zij deze in zo'n 6000 jaar zouden hebben 
verstikt als zij hun gang hadden kunnen gaan."        
Gelukkig nemen achtereenvolgend verschillende dier-
soorten de taak op zich om het water van deze kalk te 
zuiveren. De laatste dieren die hiervoor zorgen zijn de 
koralen. 

"Zo namen de koralen het belangrijke werk om het noodzakelijke evenwicht in het oce-
aanwater te handhaven, over. En zij doen het nog steeds onveranderlijk en zonder in op-
stand te komen." 

Maria Montessori.  
Onderwijs en het Menselijk Potentieel, Badhoevedorp, Juli 1998. 
 
Rita Kramer, schrijfster van een biografie over Dr. Montessori, schrijft: 
"Kort voor haar 81ste verjaardag werkte ze elke dag van half acht in de morgen tot 1 uur 
's nachts, slechts onderbroken door een middagslaapje dat ze niet wilde maar moest van 
haar dokter."                                                                                                       
"Op 6 mei 1952, een paar maanden voor haar 82ste verjaardag, zat ze in de tuin van het 
huis van vrienden in Noordwijk aan Zee, waar ze van tijd tot tijd graag kwam voor een 
korte periode van rust. Ze dacht erover om een tocht naar Afrika te maken, maar van-
wege haar gezondheidstoestand had men haar voorgesteld om zelf niet te reizen, maar 
een ander te vragen om de lezingen te geven. Mario was bij haar en ze keerde zich tot 
hem en zei: 'Ben ik dan nergens meer goed voor?' Een uur later overleed ze aan een her-
senbloeding." 
 
Maria Montessori, a Biography by Rita Kramer, Hamish Hamilton Paperback. 
London, 1988. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen uit Noordwijk bij het graf in 2014. Ze voerden een musical op over het leven van Maria Montes-
sori onder leiding van Marieke Zeeman (rechtsachter met rood haar). 
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Het Gooi 
Baarn 

In Baarn in de Ferdinand Huycklaan 9 
ligt een statige villa met een grote tuin 
erachter. Het huis heet Intimis en was 
oorspronkelijk een klein weekendhuisje 
van de familie Pierson, die in Amster-
dam woonde. Toen hun dochter Ada 4 
jaar was verhuisden ze naar Baarn en 
in de daaropvolgende jaren hebben ze 
het huis een aantal keren verbouwd en 
er na grondaankopen een prachtige 
tuin achter aangelegd. 

In 1936 moesten de Montessori's vluchten uit 
Barcelona, waar ze woonden, omdat in Spanje 
een burgeroorlog was uitgebroken. De familie 
vluchtte naar Engeland, waar Dr. Montessori en 
haar zoon een congres in Oxford leidden. Eén 
van de deelnemers aan dat congres was Ada 
Pierson, 22 jaar oud inmiddels, die het jaar er-
voor haar Montessoridiploma in Londen be-
haald had. Ze belde haar ouders in Baarn om 
te vragen of de familie Montessori zolang in 
Baarn mocht logeren. Dat mocht. Dr. Montes-
sori droeg het boek ‘Het Geheim van het Kin-
derleven’ dat ze in die tijd aan het schrijven 
was op "Aan den Heer en Mevrouw Allard en 
Ada Pierson en aan hun lieve dochter Ada .. in herinnering aan de tijd, doorgebracht in 
hun heerlijke woning Intimis te Baarn, toen de orkaan van de oorlog in Spanje mij en 
mijn familie in den vreemde joeg.” 

Later verhuisde de familie Montessori naar De 
Binckhorst in Laren N.H.). Na de oorlog is Mario 
Montessori, die in 1936 van zijn eerste vrouw 
Helen Christy gescheiden was, met Ada Pierson 
getrouwd en tenslotte woonden ze samen in In-
timis. In 1984 - enige tijd na het overlijden van 
Mario Montessori in 1982 - verhuisde Ada Mon-
tessori naar een appartement in Residentie Prins 
Hendrikpark in Baarn en werd Intimis tenslotte 
verkocht aan tv - en theaterproducent Joop van 
den Ende, die het opnieuw ingrijpend liet ver-
bouwen. Gelukkig zonder het karakter van de 
villa aan te tasten.   

Residentie Prins Hendrikpark in de Juliana-
laan met Berlagetoren waar Ada na 1984 

woonde. 
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Laren 

 

 

 

 

De Binckhorst aan de Burgemeester van Nispen Van 
Sevenaerstraat 49 in Laren gaat in de zomer vaak 
schuil achter drie indrukwekkende linden. Maar in het 
voorjaar is het huis beter zichtbaar. Als je achter die 
linden naar de gevel kijkt, dan zie je dat je op het 
juiste adres bent aan de steen die daar ingemetseld is 
met de naam De Binckhorst erop. Dr. Montessori 
woonde hier tot 1939 met haar zoon en diens kin-
deren. Ze had er ook een schooltje op de beneden-
verdieping. In 1939 vertrokken Maria en Mario naar 
India, voor wat een korte periode had moeten wor-
den. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
werd het een veel langer verblijf. Mario’s kinderen 
verhuisden naar Intimis. Het schooltje in De Binck-
horst werd voortgezet door een Montessorileidster, 

die was opgeleid in Amsterdam. Ze huurde of kocht De Binckhorst van de Piersons. Ze 
heette Maria van Dijk. Toen Maria van Dijk Mevrouw Jansen – van Dijk werd (in 1948) 

Hermine Lemmens 
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zette Hermine Lemmens het schooltje voort. Dat ging zo in die jaren: trouwen was stop-
pen met werken. 
Hermine was ook een Montessorileidster die in Amsterdam was opgeleid. Ze leidde het 
schooltje tot de invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985. Toen werd haar 
schooltje onderdeel van de Stichting Katholiek Montessori-onderwijs in Bussum en werd 
het schooltje in De Binckhorst opgeheven. Dat De Binckhorst in die oorlogsdagen be-
woond werd door Abs Joosten, zoon van Mevrouw R. Joosten - Chotzen en medewerker 
van Dr. Montessori, is een wel vaker gehoord verhaal. Ik heb daar nog geen bevestiging 
van kunnen krijgen. Abs Joosten was  jood en moest tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onderduiken. 

   
Toen Dr. Montessori hier woonde had 
ze ook een eigen school gelegen aan de 
Naarderstraat 49 in Laren op het land-
goed Groenendaal De school lag dicht 
bij haar woonhuis. Ze noemde het de 
MM Montessorischool, de Maria Montes-
sori Montessorischool. Mario Montessori 
jr. heeft eens gezegd dat Dr. Montessori 
met haar eigen school een voorbeeld 
wilde geven aan de toen in Nederland 
bestaande Montessorischolen. Er was 
ook een opleiding voor kleuterleidsters 
gevestigd en een afdeling met kinderen 
die geen klassikaal onderwijs konden 
volgen omdat dit onderwijs niet ge-
schikt voor ze was. 
Op de foto staat Dr. Montessori in het 
midden met rechts van haar Ida Waller, 
een nicht van Ada Pierson. Het huis is 
na de oorlog afgebroken om plaats te 
maken voor een tweetal villa's. Een 
klein bordje herinnert nog aan het oor-
spronkelijke Groenendaal. 

Margot Waltuch en Maria Antonietta Paolini, die later bekend werden in de Montessori-
wereld in de USA en Italië werkten bij Dr. Montessori op Groenendaal. In haar ‘Montes-
sori Album’ schrijft Margot Waltuch over haar werk in Laren: 

"Laren, Holland represents the beginning of the Montessori 'prepared paths to culture' 
Soon Montessori would build on these seminal experiences in nature and geography 
working towards an expanded view of the universe and a philosophical outlook referred 
to as cosmic education " 

Margot R. Waltuch, A Montessori Album, reminiscenes of a Montessori Life. 
NAMTA, Ohio USA, 1986 

Op dat moment bestond er al een Montessorischool in Laren, omstreeks 1900 opgericht 
door Professor van Rees. De humanitaire school. Van Rees leidde een gemeenschap, die 
leefde volgens de ideeën van de Russische schrijver Tolstoj. Omstreeks 1930 ging deze 
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school, tot op de dag van vandaag gevestigd aan de Leemkuil in Laren, Montessoriaans 
werken. Er was geen intensief contact tussen De Leemkuil en Groenendaal in de tijd die 
Dr. Montessori in Laren doorbracht. De website van de Larense Montessorischool ver-
meldt wel dat Dr. Montessori de school bezocht heeft. 
In Honderd jaar voor Elkaar, de geschiedenis van de Larense Montessorischool in 2003 
door de school uitgegeven, staan meer bijzonderheden. 
"Terwijl de Larense Montessorischool al enkele jaren draaide, begon Maria Montessori in 
1936 op eigen initiatief het Montessori-kinderhuis; gelegen aan de [toenmalige] Hilver-
sumse weg, in het pand dat we nu nog kennen als De Binckhorst. Daar gaf ze met regel-
maat lezingen in de zogenaamde Montessoriclub. Iets later stichtte zij in Huize Groenen-
daal aan de Naarderstraat haar 'modelschool'. En zo had Laren ineens drie Montessori-
plekken."  
Over het contact tussen beide scholen staat er: 
"Het was natuurlijk een lastige situatie. De Larense Montessorischool voelde zich ernstig 
bedreigd door de komst van de andere 'Maria-schooltjes', maar was natuurlijk niet in 
staat om zich publiekelijk af te zetten tegen de vrouw aan wie uiteindelijk alle denkbeel-
den waren ontleend." 

In plaats van te profiteren van de bron van kennis, die opeens in hun achtertuin op-
welde, blijkt uit de correspondentie uit die jaren eerder vrees voor concurrentie. Over het 
bezoek, waarvan op de website van de Larense Montessorischool melding gemaakt 
wordt, staat in het boek: 
"Van haar bezoek is bekend, dat zij op de Larense school een lieve notitie naliet. In het 
gastenboek schreef ze: "Ik hou van deze school waar men mij begrijpt. Ik hou van Uw 
kinderen." 
Een poging om de strijdbijl te begraven constateren de redacteuren van het boek.  
 
Dr. Montessori vertrok naar India en de Duitsers bezetten Nederland. Dat was van in-
vloed op de afloop van dit probleem: 
 
"Uiteindelijk hebben de Duitsers het probleem opgelost, zij namen Groenendaal in beslag 
en zo kwam de modelschool, met materiaal en al naar de Leemkuil." 
(‘Honderd jaar voor Elkaar, de geschiedenis 
van de Larense Montessorischool’ uitgegeven 
door de Eeuwfeestcommissie Larense Montes-
sorischool in 2003 onder hoofd- en eindredactie 
van Loes Brussens, Corine Lepoutre en Margot 
Smeyer.  
De geciteerde zinnen zijn uit een bijdrage van 
Fons de Poel. Het boek is o.m. verkrijgbaar bij 
de Historische Kring Laren.  
www.historielaren  
 
 
 
 
 

            Montessorischool De Leemkuil te Laren 
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Valkeveen 
 

Valkeveen ligt in het Gooi in de buurt van de ves-
ting Naarden. Het is vooral bekend om de grote 
speeltuin, die nog een poosje beheerd werd door 
circusdirecteur Toni Boltini in de tijd nadat hij het 
rondtrekken met zijn dieren had opgegeven. En 
wie bij het Openbaar Basisonderwijs van Amster-
dam gewerkt heeft of als leerling op een openbare 
school gezeten heeft kent zonder enige twijfel het 
Gustav Brieglebhuis dat de Stichting ‘Vakantie Kin-
der Feest’ (VKF) er nog steeds exploiteert. Drie 
dagen naar Valkeveen of een ander vakantiehuis 
van de Stichting; dat was inderdaad een feest. 
  
Aan de Valkeveenseweg ligt ook het Internationaal 
Theosofisch Centrum, een prachtig landgoed dat 
in 1925 door Mevrouw van Eeghen-Boissevain ca-
deau werd gedaan aan Annie Besant die toen in-
ternationaal president van de Theosofische Vereni-
ging was. Hier worden nog steeds cursussen en 

zomerscholen georganiseerd. 
 
We gaan hier maar even niet in op de uitgangspunten van de 
Theosofie. Wel moet worden opgemerkt dat ook andere wel-
gestelde Nederlanders naast Mevrouw van Eeghen hebben 
bijgedragen aan het Theosofisch Centrum. Zo iemand was 
C.H. (Kees) van der Leeuw, medefirmant van de Firma Van 
Nelle te Rotterdam. Hij liet er de wereldberoemde Van Nelle-
fabriek bouwen door de architect Leendert Cornelis van der 
Vlugt (1894 - 1936). Die bouwde in Rotterdam ook nog het 
woonhuis van Van der Leeuw en het Feyenoordstadion. De 
Kuip. En een aantal andere gebouwen.  
 
Hij was een vertegenwoordiger van het Nieuwe Bouwen in 
Nederland. Anders dan de wat gewichtige en pompeuze 
schoolgebouwen in de trant van de Amsterdamse School wor-
den zijn gebouwen gekenmerkt door licht en doelmatigheid. 
Dat geldt ook voor de grijze telefooncel die Brinkman en Van 
der Vlugt in 1932 voor PTT ontwierpen en van waaruit heel 
wat Nederlanders in de daaropvolgende vijftig jaren na het inwerpen van een dubbeltje 
hun gesproken boodschappen over het land lieten gaan. 
 
Van der Vlugt was zelf geen theosoof, maar hij bouwde wel een aantal objecten voor de 
Theosofen in Nederland. Bij voorbeeld hun hoofdkwartier in Amsterdam. In 1928 kregen 
Van der Vlugt en zijn compagnon Brinkman opdracht om op het terrein van het Theoso-
fisch Centrum een Montessorischooltje te bouwen. Die opdracht moet wel door Van der 
Leeuw gegeven zijn.  
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Het resultaat was een schooltje dat ontroert in zijn eenvoud. Het gebouwtje is ontworpen 
op de maat van het kind. De ramen zitten laag, zodat een kleuter makkelijk erdoor naar 
buiten kan kijken. De krukken van de deuren zitten op kinderhoogte. De plattegrond van 
de school is een regelmatige achthoek, met op vier zijden ervan uitbouwtjes in de vorm 
van een vijfhoek. In deze vijfhoeken kunnen speciale activiteiten gedaan worden. In een 
ervan is bij voorbeeld een keukentje, ook hier op kindermaat gebouwd, met een lage 
aanrecht van het toen gebruikelijke terrazzowerk met kleine zwarte een witte steentjes. 

Op de website van de gemeente Naarden, waar het gebouwtje beschreven wordt, staat 
dat het nooit een schooltje geweest is. Maar de plaatjes tonen dat het wel het geval is. 
Binnen blijkt het uit het Montessorimateriaal: de geometrische figuren links en het grote 
telraam op de vensterbank zijn goed zichtbaar. Evenals de werktafeltjes en stoeltjes van 
de kinderen. Typisch Montessorimeubilair uit de dertiger jaren. De kinderen kijken trou-
wens op de bovenste foto door de ramen naar binnen. De deuren naar buiten op de foto 
rechts komen uit op kindertuintjes, die ook typisch zijn voor het Montessorionderwijs.  
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Al spoedig werd de onderwijsfunctie die het schooltje had vervangen door een woon-
functie. In het najaar van 2007 heb ik het gebouwtje bezocht (Valkeveenselaan 21) en ik 
moet zeggen dat ik er best zou willen wonen.  

 

 

Dat komt natuurlijk door de mooie ligging, maar de plattegrond maakt het gebouw ook 
erg geschikt als woonhuis. Het schooltje verkeerde toen in een erbarmelijke staat. En dat 
is merkwaardig, omdat het al sinds 2000 op de monumentenlijst stond en er geld voor 
restauratie was vrijgemaakt. In tachtig jaar is er niet veel aan het gebouw veranderd. Ei-
genlijk doet alleen een lelijke carport rechts van de ingang afbreuk aan het oorspronke-
lijke ontwerp. 
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De onderste twee foto’s op de vorige bladzij tonen 
het schooltje met de kozijnen in de oorspronkelijke 
rode kleur. Om verdere rot te voorkomen is het later 
in de grijze grondverf gezet. Op de linker foto is links 
de groene uitbouw te zien; oorspronkelijk het kolen-
hok. Eerst werd het schooltje verwarmd door twee 
haarden, waarvan de schoorstenen nog op het dak 
te zien zijn. De schoorsteen links naast de groene 
uitbouw is van de centrale verwarming, die later de 
twee haarden verving. De 'vijfhoek' naast het voor-
malige kolenhok is die van het keukentje. Het dub-
bele beneden raam is het enige oorspronkelijke zoals 
het door Van der Vlugt ontworpen werd. De andere 
dubbele onderramen in de vijfhoeken zijn vervangen 
door enkele ramen die zijn voorzien van dubbel glas. 
De rechter foto, van de ingang, toont rechts onder 
de luifel een nog origineel, door Van der Vlugt ont-
worpen, bankje op kinderhoogte. 

Er blijven een aantal vragen over, waar ik zo mogelijk graag een antwoord van lezers op 
zou krijgen. Dat is een goede gewoonte in dit Prentenboek.  

Intrigerend is de vraag waarom de theosofen nu juist een Montessorischool op hun ter-
rein wilden stichten. De contacten die Dr. Montessori met de Theosofische Beweging had 
zijn overbekend. Maar ze stammen uit het einde van de dertiger jaren en tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog. En dan staat dit schooltje er al meer dan tien jaar. Of zou Dr. 
Montessori toch al vroeg (± 1900) lid zijn geworden van de Theosofische Beweging, zo-
als Marjan Schwegman beweert (blz. 88 'de geheime leer') op gezag van Carolie Wilson? 
Of hoorde men in Valkeveen van de school van Professor van Rees in het nabijgelegen 
Laren, waar ook juist de Montessoriwerkwijze was ingevoerd? Of kenden de Theosofen 
de Montessori-opvoeding uit Amsterdam, waar hun hoofdkwartier gevestigd was? Of was 
er nog een andere reden? Ik zou het graag willen weten. 

En voor wie was het schooltje bestemd? Voor kinderen van de leden van het Internatio-
nale Centrum die op het terrein woonden? En wanneer en waarom werd het gesloten? 

En zou er nog iemand weten wie de leidster of 
leidsters zijn geweest? Is er nog ergens een foto 
met kinderen erop van het schooltje? Vragen ge-
noeg; misschien weet er iemand een paar ant-
woorden. 

Al direct na de plaatsing van dit artikel komen er 
reacties. En stukjes antwoord op de vragen. Ag-
nes Hoedemaker uit Maastricht stuurde me een 
exemplaar van het blad Theosofia. Jaargang 107 - 

4 van augustus 2006. We hadden al eerder contact over Montessori-opvoeding in ver-
band met een artikel over Dr. Montessori dat Agnes schreef in dezelfde aflevering van 
Theosofia. Ze wees me op het bestaan van het schooltje en stuurde me toen ook de 
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twee oude foto's die in dit stukje zijn opgenomen. Agnes schrijft dat op de interieurfoto 
ook kinderen staan. Voor de foto zijn ze even naar buiten gestuurd, maar ze kijken door 
de ramen naar binnen. Op het meest rechtse raam van de foto is dat het beste te zien. 
Al in 1930 heeft het schooltje een woonbestemming gekregen. Vanaf 1953 was Mevrouw 
To Gouverne de bewoonster, samen met haar dochter Wil. Wil woonde in het schooltje 
tot haar overlijden in 2005; meer dan 50 jaar dus. Dat verklaart het bord met het huis-
nummer van kloek formaat aan het hek. 
Uit het artikel blijkt verder dat Kees van der Leeuw de architecten Brinkman en Van der 
Vlugt opdracht gaf om het schooltje te bouwen voor de kinderen van leden van de Theo-
sofische Vereniging. Hij was een theosoof en hij waardeerde de manier waarop kinderen 
zich mochten ontwikkelen in de Montessori-opvoeding.  
 
Dat schrijft ook Annemarie Moorman me. Annemarie is een gewaardeerde collega oplei-
der, met wie ik vroeger in Amsterdam gewerkt heb. Ze heeft het schooltje bezocht op 8 
september 2007, de Nationale Monumentendag in dat jaar. "Ik heb begrepen dat Kees 
van der Leeuw, eigenaar en directeur van de Van Nelle-fabriek, erg geporteerd was voor 
de onderwijsmethode van Montessori en de stijl van het Nieuwe Bouwen erg goed vond 
passen bij haar ideeën. 'Weg alle versieringen’. De schoonheid van het gebouw moet 
voortkomen uit de functie die het gebouw heeft. Dat zie je duidelijk terug in dit schoolge-
bouw en ook in de Montessorimethode." 
 
Dat lijkt een voldoende verklaring voor de keuze voor Montessorionderwijs. Maar Agnes 
wijst op nog een mogelijkheid: de familierelatie tussen Mevrouw van Eeghen-Boissevain 
en wethouder Walrave Boissevain van Amsterdam. Walrave Boissevain was jarenlang 
voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse Montessorischool, een hoedanigheid 
waarin hij genoemd wordt door Mevrouw Joosten in het stukje over de Amsterdamse 
Montessorischool in dit Montessori Prentenboek. Er waren meer positieve reacties, die ik 
hier niet met name zal vermelden omdat ze niet rechtstreeks bijdragen aan de beant-
woording op de vragen, die ik stelde. Maar reacties blijven natuurlijk van harte welkom.   
 

Op 29 maart 2008 was ik aanwezig in het gebouw 
van de Amsterdamse Montessorischool naast het 
Hilton Hotel in de Willem Witsenstraat 14. Het ge-
bouw is een ontwerp van de architect Herman 
Hertzberger, die ook de in dit prentenboek be-
schreven Montessorischool te Delft bouwde. Zijn 
boek Ruimte en Leren werd er gepresenteerd. Hij 
beschrijft er de ruimtelijke condities van het leren 
in. Ik maakte kennis met Hertzberger tijdens het 
congres van Montessori Europa in het Montessori-
college Oost, dat tegenwoordig Montessori Ly-
ceum Oostpoort heet te Amsterdam, dat hij ook 
gebouwd heeft. Tijdens een kort gesprek noemde 
ik het schooltje van Leen van der Vlugt.  
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Hertzberger kende het niet, maar was erg geïnteres-
seerd omdat het gebouwtje paste in het thema van 
het boek dat hij aan het schrijven was. Na het con-
gres hadden we nog e-mailcontact. Het deed me veel 
plezier te zien dat het schooltje te Valkeveen een 
plaats in dit belangrijke boek gekregen heeft.   
 
Hertzberger schrijft over het schooltje: "Dit ingeto-
gen en nauwelijks op de buitenwereld gerichte, tradi-
tioneel geconstrueerde gebouwtje, dit in tegenstel-
ling tot hun (Brinkman en Van der Vlugt) latere ge-
bouwen, heeft slechts één klaslokaal, dat echter zo 
sterk geleed is dat het de indruk geeft te bestaan uit 
meerdere vertrekken die ruimtelijk met elkaar in 
open verbinding staan. De uitbreiding van de cen-
trale ruimte met gelijkvormige, door ronde togen van 
de hoge centrale ruimte afgescheiden, erkerachtige 

toevoegingen, symmetrisch naar vier zijden gericht, maakt het tot een soort Villa Ro-
tonda (van Andrea Palladio te Vincenza, Italië - F.K.) in zakformaat. Deze ruimte is, juist 
door zijn geledingen, niet bepaald geschikt voor klassikaal onderwijs, des te meer leent 
hij zich voor gedecentraliseerd gebruik als bij Montessorionderwijs, waar veel activiteiten 
gelijktijdig plaatsvinden. Het is dan ook tamelijk verrassend om hier een uitzonderlijk 
vroeg voorbeeld van een gelede onderwijsruimte aan te treffen." 

 
Links de plattegrond van het Montessorischooltje en rechts die van de Villa Rotonda. 

 
Als ik het schooltje van Leen van der Vlugt 
vergelijk met de Kleuterschool De Karekiet 
die Nico Lansdorp in 1925 op het Hygiëa-
plein in Amsterdam bouwde dan zijn er 
een paar opvallende gelijkenissen. Aller-
eerst dat de beide scholen in dezelfde tijd 
gebouwd werden: 1925 en 1926. En ver-
der natuurlijk de vorm van het lokaal: de 
regelmatige achthoek.  
 

Herman Herzberger 
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Die is kenmerkend voor beide scholen en droeg kennelijk de goedkeuring van Maria Mon-
tessori. Ook de lage plaatsing van de ramen die makkelijk visueel contact mogelijk maakt 
met de wereld buiten de school hebben beide gebouwen gemeen. En het makkelijke con-
tact met de wereld buiten de school vindt plaats via deuren naar een terras. De uitbouw-
tjes bij Van der Vlugt ontbreken bij Landsdorp. 
 
Tegenwoordig wordt het schooltje in Valkeveen weer gebruikt als woonhuis. Door Prof. 
Dr. Ir. Michiel Haas en zijn vrouw Helma. Haas was architect en directeur van het Insti-
tuut voor Bouwbiologie en Ecologie te Bussum. Hij schrijft me: 
 
“Wij kwamen in het schooltje te wonen als noodhuisvesting, nadat onze villa Nieuw Val-
keveen waar wij woonden aan de Huizerstraatweg te Naarden, geheel afbrandde. Dat 
was in juli 2008. Zoals u al aangeeft, de plek is prachtig, de staat van het gebouw ont-
zettend slecht. Na lange onderhandelingen met de gemeente Naarden, kregen wij toe-
stemming om het gebouwtje uit te breiden. Daarna hebben wij het in december 2010 
gekocht en zijn we aan restauratie en uitbreiding begonnen. … Een kleine aanvulling op 
uw leuke artikel: de rode kleur was duidelijk niet origineel. We hebben kleurenonderzoek 
gedaan, waaruit bleek dat de nu weer aangebrachte groene kleur de originele kleur was. 
De aanbouw hebben we heel bewust beperkt tot een eenvoudige kleine grijze doos, om 
vooral het monument in zijn waarde te laten. Volgens mij is dat gelukt en wordt juist 
door de grijze doos ernaast, het monument extra op de voorgrond geplaatst.” 
 

 
 

Het gerestaureerde schooltje met de nieuwe aanbouw 
 

 
Links de aanbouw in aanbouw en rechts het souterrain van de aanbouw met daglicht van boven 
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In de maand augustus 2019 kwam het schooltje in de verkoop. Weliswaar tegen een 
prijs die maakt dat ik mijn eerdere uitspraak in dit artikel: [In het najaar van 2007 heb ik 
het gebouwtje bezocht (Valkeveenselaan 21) en ik moet zeggen dat ik er best zou willen 
wonen.] maar intrek, maar de advertentie op Funda levert een paar mooie plaatjes op: 
 

 
De groene kleur waarvan Michiel Haas spreekt is duidelijk te zien en ook de uitbouw met 
souterrain aan de rechterkant is op de onderste foto goed zichtbaar. Met zonnepanelen 
op het dak. 
 

Het oorspronkelijke schooltje – aan de linkerkant van de plattegrond – is nu de woonka-
mer. Het keukentje voor de kinderen is nu een keuken voor volwassenen. Dat heeft ge-
volgen voor de maatvoering. De berging van het kleuterschooltje is nu een bijkeuken.  
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De uitbouw naast de ingang is een slaapkamer geworden. De andere twee vijfhoekige 
ruimtes hebben een recreatieve functie gekregen. In één ervan staat een mooie, rode pi-
ano. 

 
De Keuken, de Bijkeuken en de Woonkamer 

 
De vroegere garderobe van het schooltje is de entree naar de uitbouw. De Hal heet die 
nu. Er is een trap naar het souterrain en er zijn twee slaapkamers met daartussen een 
moderne badkamer. En – zo gaat dat tegenwoordig – er is een tweede badkamer in de 
Hal, naast de keuken. 

 

 
Een van de Badkamers en de trap naar het Souterrain 

 
Op bepaalde momenten, zoals bij voorbeeld bij de badkamer, doet de hedendaagse in-
richting van het Schooltje me weinig meer denken aan de manier waarop Leen van der 
Vlugt de binnenkant van zijn bouwwerken vormgaf. 
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Het souterrain is een mooie werkruimte, goed verlicht door de ramen in het plafond en 
de extra verlichting met lampen die erbij zijn geplaatst. 

 
Het souterrain, een mooie werkruimte 

 
Het is niet alleen het schooltje dat als woonruimte uniek is. Ook de omgeving is de 
moeite meer dan waard. 
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De Bussumse Montessorischool 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Busken Huetlaan 16 Bussum 
 
 

In de ontstaansgeschiedenis van het Montessori-onderwijs in Ne-
derland spelen ouders vaak een beslissende rol. Dit geldt zeker 
voor de Bussumse Montessorischool en voor Anna Adelaar – 
Fürth. De van oorsprong Duitse Anna Fürth kwam in 1921 met 
haar man en kinderen in Naarden wonen. Ze besloot te proberen 
de eerder opgeheven Montessorischool in Bussum een nieuw le-
ven te geven. Ze schreef een oproep aan ouders in de Bussum-
sche Courant en in Montessori Opvoeding, op dat moment het 
tijdschrift van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Het 
lukte haar om met ouders die reageerden een nieuwe Montesso-
rigroep te starten. Dat was in 1922. 
 

Anna Adelaar – Fürth 
 
Vanaf dat moment was Adelaar – Fürth actief in alle gremia die je maar kunt bedenken 
op het gebied van Montessori-opvoeding. Het Bussumse schoolbestuur, de afdeling Naar-
den – Bussum van de NMV en – in 1925 – de Opleiding voor Montessorileidsters en – lei-
ders in Utrecht. Ze werd ook lid van het hoofdbestuur van de NMV. 
Als Duitse van origine moest ze perfect Nederlands leren spreken om zich te kunnen we-
ren in al die Montessoriclubs in ons land. En dat deed ze. Ze verdiepte zich ook in de 
Theorie van de Opvoeding en gaf hier veel lezingen over voor ouders en de deelnemers 
aan de Utrechtse cursus. In 1930 werd ze ook nog gemeenteraadslid van de gemeente 
Naarden. En zo lukte het om een nieuwe Montessorischool te bouwen in Bussum die op 
zaterdag 25 april 1931 geopend werd. Helaas overleefde Anna Adelaar – Fürth, die van 
joodse afkomst was, de deportatie naar Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog niet. 
 

Maria Montessori komt op bezoek 
 
Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de school is zonder twijfel het bezoek 
aan de school dat Maria Montessori op 31 mei 1934 aflegt. De school bestaat dan drie 
jaar. Maria Montessori woonde toen nog niet in het naburige Laren maar in Barcelona. 
Het betreft dus geen bezoekje van de buurvrouw. 
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In het boekje Help me het zelf te doen, dat de school uitgaf ter gelegenheid van het vijf-
tigjarig bestaan in 1981, wordt dit bezoek beschreven. Ik schrijf het over in de heden-
daagse spelling. 

 
“Het was donderdag een bijzondere 
feestdag voor de Montessorischool in de 
Busken Huetlaan. Gisterenavond was het 
bericht gekomen dat Dr. Montessori op 
haar doorreis ook Bussum met een be-
zoek zou vereren. Het bezoek van Me-
vrouw Montessori was aangekondigd te-
gen tien uur. En toen om kwart over tien 
de auto voorreed stonden alle kinderen 
met bloemen in de hand in een lange rij 
geschaard van de ingang der school tot 
aan de Busken Huetlaan om hun aller 
moeder te begroeten. Mevrouw Montes-
sori, die vergezeld was van haar secreta-
resse Mej. M.A. Paolini en haar neef, de 
Heer Mario Montessori, werd bij het uit-

stappen verwelkomd door het hoofd der school, de heer Fontein, en schreed daarna door 
een haag van blije jeugd, die haar het voor deze gelegenheid gemaakte liedje toezong: 
eniamo per saluterla; Benvenuto cara madre. [Wij komen om U te begroeten; wees wel-
kom lieve moeder.] Het vriendelijke gezicht van Mevrouw Montessori straalde bij deze 
vreugdevolle ontvangst.  
In de hal waren ter begroeting aanwezig Mevrouw Adelaar-Fürth, voorzitster van de Bus-
sumse Montessorischool en de bestuursleden Mevrouw Smit – Van Gerve en Mevrouw De 
Bruijn – Hartog. Mevrouw Adelaar – Fürth hield ter verwelkoming van Mevrouw Montes-
sori de volgende rede: 
 
“Carissima Dottoressa, 
Ik ken Uw mooie taal niet goed genoeg om de diepe gevoelens van verering te kunnen 
uitdrukken die ik voor U en Uw ideeën heb, maar ik ken wel genoeg Italiaans om te zeg-
gen hoe gelukkig en dankbaar wij zijn dat U de goedheid hebt gehad om in onze kleine 
stad te komen en ons een weinig van Uw kostbare tijd te geven om onze school te be-
zoeken. Ik spreek uit naam van alle personen die hier werken om Uw gedachten te ver-
werkelijken, uit naam van alle leden van het bestuur, uit naam van alle leiders en leid-
sters en vooral uit naam van al de kinderen die het geluk hebben in deze omgeving te 
leven, die Uw genie voor hen heeft voorbereid en uit naam van de ouders van deze kin-
deren. ……” 
Mevrouw Montessori die zichtbaar geroerd was dankte de spreekster met de volgende 
woorden die in het Frans werden uitgesproken: “U hebt mij een grote eer bewezen. Ik 
behoef U niet te zeggen dat ik diep ontroerd ben door deze grootse uiting van Uw gevoe-
lens. Ik dank U zeer hartelijk. U hebt mij een zeer gelukkig ogenblik bezorgd.” 
Inmiddels waren aan Mevrouw Montessori door een paar kleintjes bloemen aangeboden. 
Van half elf tot twaalf uur maakten de geëerde gasten vervolgens een rondgang door de 
school, waarbij Dr. Montessori grote belangstelling toonde voor het onderwijs dat in volle 
gang was.” 
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Achter Maria Montessori Mevrouw Smit van Gerve. Zij was afdelingsafgevaardigde van de 
NMV voor Naarden/Bussum en maakte deel uit van het schoolbestuur. De vrouw daar-
achter met het kleine boekje is mevrouw van Windsen, de binnenhuisarchitecte. En hele-
maal rechts secretaresse Maria Antonietta Paolini met het hoedje met het veertje. Paolini 
werkte later als leidster bij Maria Montessori in haar school Groenendaal in Laren. Ze 
werd heel bekend als cursusleidster van de Montessoricursus in Perugia [Italië]. 
 

Ik heb wat uitgebreid geciteerd uit het verslag van het bezoek om 
een indruk te geven van de manier waarop Maria Montessori des-
tijds vereerd werd door Nederlandse Montessorianen.  
 
En dan “haar neef, de Heer Mario Montessori ”. Dat moet natuurlijk 
‘haar zoon’ zijn. Maar Dr. Montessori als Bewust Ongehuwde Moe-
der, dat paste – denk ik – niet helemaal in het beeld dat mensen 
van haar hadden in die tijd. 
 

 
 

Henk Fontein 
 
Als we Anna Adelaar noemen als belangrijk persoon in het bestuur 
voor de ontwikkeling van de Bussumse Montessorischool dat moe-
ten we – in het besef dat we vele anderen tekort gaan doen – 
Henk Fontein noemen als leider van het schoolteam. 
Hij werd in 1899 in de buurt van het Friese Wolvega geboren. Henk 
ging naar de Kweekschool en werd onderwijzer. Al spoedig had hij 
er de leiding over een tweemansschooltje omdat het hoofd van die 
school waar hij werkte langdurig ziek werd. Hij trouwde en trok 
toen met zijn vrouw naar Naarden waar hij werkte aan de Come-
niusschool. Hier leerde hij Anna Adelaar kennen die hem vroeg of 
hij hoofd van de Bussumse Montessorischool wilde worden.  
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Fontein was naar de omgeving van Amsterdam gekomen om er een Mo-akte te halen. Hij 
wou in het voortgezet onderwijs gaan werken. Maar hij zei toch “Ja” en ging in Utrecht 
de Montessoricursus volgen. In 1927 werd hij hoofd van de Bussumse Montessorischool. 
Zijn vrouw gaf de kinderen handwerkles. 
De Bussumse Montessorischool heeft een rijke traditie in het leveren van leraren voor de 
Utrechtse Montessoricursus. We zagen al dat Anna Adelaar er lesgaf. En in latere jaren 
was Wim van Seventer schoofhoofd in Bussum en tegelijkertijd leraar materiaal voor het 
lager onderwijs in Utrecht. Dat hoorde een beetje bij de cursus daar: het scheiden van 
theorie en praktijk. Henk Fontein ging er in 1928 materiaallessen voor het lager onder-
wijs geven. 
 
Het stoorde Fontein dat aan de zelfontwikkeling van het kind en de zelfstandigheid in het 
handelen op school na het twaalfde jaar een abrupt einde kwam. Hij zou het liefst een 
middelbare school aan de Bussumse Montessorischool verbinden waar de kinderen van 
hun twaalfde tot hun achttiende jaar verder konden leren zoals ze dat gewend waren. Hij 
koos duidelijk voor een andere oplossing dan de collega’s in Amsterdam met het Montes-
sorilyceum gedaan hadden. Het middelbaar onderwijs dat hem voor ogen stond zou on-
derdeel van de Bussumse Montessorischool blijven en geen aparte school worden. In 
1933 werd een IVO-afdeling geopend. Er werden daarom twee lokalen bijgebouwd om 
de kinderen te kunnen huisvesten.  
 

IVO staat voor Individueel Voortgezet Onderwijs. De IVKO-school van 
de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam bij voorbeeld volgt 
ook vandaag nog de IVO - werkwijze die in 1933 in principe geschikt 
geacht werd voor alle kinderen en alle typen middelbaar onderwijs.  
Het is niet zo makkelijk om een vinger te krijgen achter de werkwijze 
van een IVO-school. Op een website lees ik: “De leerlingen kunnen in 
hun eigen tempo per vak examen afleggen in aanwezigheid van de le-
raar en een gecommitteerde.” Maar ja, dan is het onderwijs al klaar. 
Even diep graven in mijn geheugen dan maar en teruggaan naar mijn 
Kweekschooltijd. Ik meen me te herinneren dat de zelfstandig te ver-

werken leerstofeenheden er werden afgesloten met een Proef. Een serie van die proeven 
in verschillende vakken leidde uiteindelijk dan tot het examen. Het is een werkwijze die 
bedacht is door de Nederlandse pedagoog Kees Boeke die hem toepaste in zijn school De 
Werkplaats in Bilthoven. Als ik wat websites bekijk dan maak ik daaruit op dat het he-
dendaagse IVO-onderwijs voornamelijk op Mavoniveau gegeven wordt. 

 
De IVO-school in 1933 

Kees Boeke 
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Fontein moest uiteindelijk toch kiezen. Zijn IVO-afdeling werd te groot en moest daarom 
verzelfstandigen. Dus hij moest kiezen tussen zijn Lagere Montessorischool en zijn IVO-
school. Hij koos – in 1936 – de IVO-school. Vier jaar later werd hij directeur van De Rek-
kensche Inrichtingen. Wat daar omging in die dagen heb ik sneller gevonden: De Rek-
kensche Inrichtingen was een Nederlandse organisatie, die in het begin van de twintigste 
eeuw begonnen is met het verplegen van mannen die ter beschikking gesteld waren aan 
de regering.” Dat verplegen kwam neer op land ontginnen. 
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Delft 
Nederland verkeert in de gelukkige omstandigheid om in Herman Hertzberger een uitste-
kende en internationaal erkende architect te hebben, die zich o.m. heeft toegelegd op 
het bouwen van prachtige Montessorischolen. De school in Delft is een eerste in een 
reeks van Montessorischolen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs van zijn hand.  
 

 
Bron: www.montessoridelft.nl  
 
De eerste fase van de school ontwierp Hertzberger kort nadat hij was afgestudeerd in 
1960. Tijdens een lezing voor het Congres van Montessori Europa op 26 oktober 2007 te 
Amsterdam vertelde Hertzberger over zijn bijzondere band met de school. Zijn vrouw - 
Hans Hertzberger - van Seters - werkte bij de Delftse Montessorischool. In Montessori 
Mededelingen (jaargang 31 - 1 oktober 2007) vertelt ze hoe Herman 's morgens mooie 
tekeningen op het bord maakte voor de kinderen, die dienden als inspiratie voor het vrije 
tekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hertzberger zat als kind op de Eerste Openbare Montessorischool De Wielewaal in Am-
sterdam. Verlekkerd memoreert hij als architect de 90 m² die de ontwerpers tot hun be-
schikking hadden in de dertiger jaren om een Montessorilokaal te bouwen. Tijdens de le-
zing vertelt hij van het keukentje en de rustkamer in het lokaal. En hoe het mogelijk was 
om na een eenvoudige ingreep met een gordijn van de rustkamer een toneeltje te ma-
ken. Een afbeelding van een lokaal uit die tijd in de Corellistraat vond ik in de beeldbank 
van het Gemeentearchief van Amsterdam. De Montessorischool Watergraafsmeer had 
ook zulke lokalen. Een foto uit 1966 toont dat we in het lokaal van mijn groep de rustka-
mer toen ook als toneelruimte gebruikten. 
Bij het ontwerpen van de school in Delft had Hertzberger zeker de multifunctionaliteit 
van het lokaal waarin hij zelf als kind werkte in gedachte. Maar tegelijkertijd introdu-
ceerde hij de soepele overgang van het lokaal naar de 'straat', de gezamenlijke ruimte 
buiten de lokalen, die ook gebruikt kunnen worden voor zelfstandig werken. Want de 
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zelfstandigheid is een kenmerk van de Montessoriopvoeding dat hij met graagte noemt 
als hij zijn eigen schooltijd in Amsterdam in herinnering brengt.  

    
Naast de toegang tot het lokaal is een kleine garderobe, 
waarin de jassen kunnen worden opgehangen. Ze zijn aan 
het oog onttrokken, waardoor de ruimte buiten de lokalen 
aantrekkelijk wordt om te gebruiken. Het keukentje is di-
rect achter de deur. De ruimte kan ook gebruikt worden 
om te schilderen of te boetseren. Langs een trapje ga je 
naar het gedeelte van het lokaal waar werk gedaan kan 
worden dat meer concentratie vereist. Op de plattegrond 
is ook te zien dat direct buiten het lokaal een tafel staat 
met zes stoelen eromheen, die gebruikt kan worden om te 
werken. 
Op de plattegrond van de school is te zien hoe de lokalen 
op de 'straat' uitkomen die volop gebruikt kan worden om 
in te werken.   
Zo heeft Hertzberger als het ware een gedeelte van de 
vroegere 90 m² lokaalruimte toegevoegd aan de geza-
menlijke ruimte. 
Door alle lokalen aan de straat te situeren ontstaat een si-
tuatie waarbij alle groepen van elkaar kunnen zien waar 
ze mee bezig zijn. De ingang is het pijltje (driehoekje) 
rechts op de onderste tekening. Bij de uitbreiding van de 
school was voorzien in een tweede toegang aan het einde 
van de straat, zodat de kleuters rechtstreeks naar hun lo-
kaal konden lopen. Hertzberger zag dat die niet gebruikt 
werd en vroeg de directeur, Rien Brederode, waarom dat 

was. Die antwoordde dat hij graag had dat alle kinderen door de straat liepen en zo kon-
den zien wat de andere kinderen aan het doen waren. 
De bouw van de school leidt ertoe dat er kleine intieme werkplekjes en nisjes ontstaan, 
waarin kinderen zich kunnen terugtrekken. Hertzberger is daar een voorstander van en 
vertelde enthousiast van de werkkleedjes in Montessorischolen waarmee kinderen voor 
zichzelf op eenvoudige wijze eilandjes op de grond kunnen creëren om op te werken. La-
ter hoorde ik dat hij onlangs zelf naar zijn oude school in Amsterdam is teruggegaan om 
er (ten behoeve van een documentaire) nog even op een kleedje te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken in het groepslokaal en in de straat (foto's Fred Kelpin, januari 2007) 
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En de gordijnen voor de rustkamer? Is er in Delft ook voorzien in ruimte voor toneelspe-
len? Ja, midden in de hall van de school staat een stenen podium, dat voor een toneel-
voorstelling gebruikt kan worden. Maar er zijn meer mogelijkheden, die je zelf bedenken 
kunt. 
In januari 2007 heb ik de school voor het laatst bezocht. Met een groep Australische 
Montessorianen. Ze herkenden de authentieke Montessorisfeer in het gebouw onmiddel-
lijk. Het ontwerp van het gebouw leidt bijna automatisch tot de zelfstandigheid waar de 
architect met zoveel genoegen aan terugdenkt. Dit bleek bij voorbeeld ook uit de manier 
waarop de groep ontvangen werd. Ze werden rondgeleid door kinderen, die dat deden in 
het Engels dat ze geleerd hadden op de basisschool.  
In de school wordt dan ook klassiek Montessori-onderwijs gegeven, zoals dat tegenwoor-
dig genoemd wordt. Onversneden, zoals Maria Montessori het bedoeld heeft en goed 
herkenbaar voor de Australische bezoekers die dat ‘down under’ ook zo doen. In een 
destijds lopend onderzoek door de NMV werden nog twee andere types Montessori-on-
derwijs onderscheiden. Het verst verwijderd van het klassieke Montessori-onderwijs - dat 
in Nederland nog maar weinig gegeven wordt - ligt het onderwijs dat nog maar enkele 
kenmerken van Montessori vertoont. Men is veelal overgestapt op het gebruik van 'me-
thodes'. Ertussenin - en dat komt vaak voor - aangepast Montessorionderwijs. Deze 
scholen passen het onderwijs aan, aan nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de 
wetenschap, maar gebruiken geen methoden. Het onderscheid is van Dr. Ewoud Roede, 
die het onderzoek leidde. Systematisch methodes gebruiken leidt tot een meer ouder-
wets klassikaal onderwijs met een centralere rol voor de leraar en een geringere mate 
van zelfstandigheid voor de kinderen. Voor dat soort onderwijs zijn de gebouwen van 
Hertzberger niet geschikt. 
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Zelhem4 
In Zelhem is één van de vier fabrieken geves-
tigd, waar door de Association Montessori In-
ternationale goedgekeurd Montessorimateriaal 
gemaakt wordt. De fabriek van de firma Nien-
huis-Montessori, die buiten Nederland nog ves-
tigingen heeft in Californië (USA) en Sri Lanka. 
De fabrieken van de drie andere door de AMI  
goedgekeurde firma’s staan in Italië (Gon-
zagarredi) Japan (Matsumoto alleen Casa dei 
Bambini) en Zuid-Korea (Agaworld). 

Wie het web afzoekt naar fabrieken die Mon-
tessorimateriaal maken zal zonder moeite nog 
meer materiaalfabrikanten vinden, maar die 
zijn allemaal niet goedgekeurd door de AMI. 
Goedgekeurd zijn door de AMI betekent dat de 
fabriek al het materiaal voor een bepaalde 
leeftijdsgroep maakt (Matsumoto alleen als het 
materiaal voor Casa dei Bambini) of al het ma-
teriaal voor alle leeftijdsgroepen. Een geautori-
seerde fabriek laat dus niet materialen, die 
commercieel minder interessant zijn, weg uit de 
collectie. Bovendien wordt het materiaal ge-
maakt volgens gedetailleerd door de AMI vast-
gelegde specificaties. Die zijn vastgelegd in de 
zogenaamde Blueprints en worden alleen ver-
strekt aan de hier genoemde vier fabrieken, die 
een productiecontract met de AMI gesloten 
hebben. Bovendien vindt er regelmatig overleg 
plaats tussen de fabrikanten en de AMI over de 
productie van het Montessorimateriaal. Na het 
overlijden van Dr. Montessori in 1952 werd be-
gonnen met het vastleggen van de specificaties. 
Eerst op een in onze ogen nu vrij primitieve ma-
nier. Door middel van hectograferen. Dat le-
verde vage blauwachtige tekeningen op, die op 

den duur niet meer bevredigend waren. Bovendien waren de blueprints niet compleet. 
Het heeft jaren geduurd, voordat al die tekeningen opnieuw gemaakt en gecompleteerd 
waren. Dit keer met behulp van de computer. De blueprints zijn niet te koop; ze worden 
alleen in bruikleen verstrekt aan de geautoriseerde fabrikanten. Bij Nienhuis krijg je als 
Montessorischool dus waar voor je geld. En dat al sinds 1929, toen Albert Nienhuis in 
Den Haag met Dr. Montessori in contact gebracht werd en daarna onder haar toezicht 
materiaal begon te maken. Later werd de fabriek naar Zelhem verplaatst eerst onder 

 
4 Fabriek en Museum, hier beschreven, verhuizen binnenkort naar een Heutink vestiging in Nijverdal. Nien-
huis-Montessori is tegenwoordig onderdeel van Heutink. 
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leiding van Jan Nienhuis, de zoon van de oprichter, en weer later onder leiding van Bert 
Nienhuis, de kleinzoon. 

Tegenwoordig draagt de fabriek alleen nog 
de naam Nienhuis en zijn er geen familiele-
den meer bij de leiding ervan betrokken. Het 
bedrijf is nu een onderdeel van Heutink. In 
de fabriek is een mooie toonzaal ingericht, 
waar al het Montessorimateriaal overzichtelijk 
is uitgestald. Onderdeel van deze toonzaal is 
het Museum. Daar worden oude versies van 
materiaal getoond, zoals die vroeger door de 
fabriek gemaakt werden. Aan een wand 

hangt een tijdlijn van de geschiedenis van de Montessoriopvoeding die begint bij de ge-
boorte van Dr. Montessori en eindigt bij haar overlijden in 1952. Hij is hieronder afge-
beeld om een indruk te krijgen. De teksten zijn te klein om ze te kunnen lezen. Verder 
vind je er oude boeken, voorwerpen en foto's. Op het historische plaatje hiernaast een 
openbare Montessorischool in de jaren dertig in Amsterdam. 

 

De Tijdlijn van het Leven van Maria Montessori 

De toonzaal bevat naast het authentieke Montessorimateriaal ook hulpmateriaal, dat niet 
in de blueprints voorkomt en dus ook buiten de autorisatie valt. Dat maakt het lastig om 
het oorspronkelijke materiaal van het hulpmateriaal te onderscheiden. De catalogus biedt 
hier uitkomst. Achter het materiaal dat op de blueprints voorkomt is een logootje van de 
AMI afgedrukt. Montessorimateriaal kan beschouwd worden als ontwikkelingsmateriaal, 
waarmee een kind zelfstandig een vaardigheid ontwikkelt en zijn persoonlijkheid vormt. 
Dit materiaal voldoet aan een aantal vereisten, die door Dr. Montessori in De Methode, 
de Ontdekking van het Kind in het hoofdstuk Het Ontwikkelingsmateriaal genoemd wor-
den. Deze vereisten zijn, kort samengevat, 

De controle van de fout. Die kan mechanisch zijn. Het past niet als je de cilinder in 
het verkeerde gat van het cilinderblok stopt. Of zintuiglijk. Als je de kleurspoelen niet op 
de juiste manier in een reeks legt, dan klopt de reeks niet. Of intellectueel. De fiches van 
het honderdbord liggen niet zoals de controletabel dat aangeeft. 
 

1916
Moves to Barcelona at the invitation of the city’s 
government; Barcelona remains her home until the 
coup in 1936 which brings General Franco to power.

Montessori model school, a children’s chapel as well 
as a training institute are set up in Barcelona with 
the backing of the Catalonian government (closed 
down in 1924 by the Spanish government).

The third book on Montessori education appears, 
describing its application to primary school children: 
“L’autoeducazatione nelle Scuole Elementari.”

W
W

W

1870
Born on August 31 in Chiaravalle near Ancona. 
Maria Montessori grew up in Rome from 1875 
onward.

Attended a boys’ school with a science engineering 
bias. The leaving examinations fulfi l the University 
entrance requirements.

W
W

1870

1880

1890
Against opposition of her father, she pursues her wish 
to become a doctor.

Starts a degree in Mathematics, Physics
and Natural Science.

W
W

1890

1892
After passing examinations and overcoming opposition 
from the authorities, she is allowed to begin the cli-
nical part of her medical degree. She is, however, not 
permitted to take part in regular dissection courses 
when male students are present.

W

1892

1894
Specialization in Pediatrics.

Awarded a prize by the Pathology Department.

W
W

1894

1895
Works as an assistant junior doctor at the Women’s 
Hospital of San Salvatore al Laterano in Rome and 
the Men’s Ospedale Santo Spirito in Sassio, as well as 
the outpatient clinic of Rome’s children’s hospital.

W

1895

1896
Becomes the fi rst woman in Italy to graduate from 
medical school.

Visits Germany as a speaker at The International 
Woman’s Congress in Berlin; delivers an address on 
the Emancipation of Women.

W
W

1896 1897

1897
Appointed surgical assistant at the San Giovanni 
Hospital, which is affi liated with Rome University.

Start of her gradual move from medicine to the 
education of children with learning disabilities and 
mainstream education.

Lecture to the International Medical Congress in 
Turin on the causes of criminality and the connection 
between crime, social deprivation and the urgent 
need for educational reform.

W
W

W

1898

1898
Birth of her son Mario, whose father is 
Dr. Montessano. She does not bring up the child 
herself.

W

1899
Lectures in London, received by Queen Victoria.

Lectureship (as a doctor) at the teacher
training institute in Rome, lectures on
Hygiene and Anthropology.

W
W

1900
Works at the psychiatric clinic in Rome.

For two years, Maria Montessori experiments at the 
model school with materials to stimulate the senses.

She succeeds in fostering the development of some 
of the children with learning disabilities to such an 
extent that they achieve the same results as school
children of normal intelligence.

W
W

W

1901
Break with Dr. Montessano; Maria Montessori leaves 
the training institute.

W

1899 1900 1901

1904
Until 1908 lectures in Anthropology and Biology at 
Rome University.

W

1902
While continuing her work, she begins a second 
degree in Education, Experimental Psychology and 
Anthropology.

W

1902 1904

1907
First Children’s House (Casa dei Bambini) is opened 
in the San Lorenzo district of Rome. Maria Montessori 
runs the Children’s House herself for two years.

W

1907

1909
She writes her fi rst book, “The Montessori Method”; it 
is translated into over twenty languages.

W

1909

1910
Her second book, “Pedagogical Anthropology” is 
written.

W

1910

1911
The Montessori Method is put into practice in English 
and Argentinean schools and it begins to be introdu-
ced into Italian and Swiss primary schools.

Model schools set up in Paris, New York and Boston.

W
W

1912
The English version of “The Montessori Method” 
appears in the USA. Within a few
days, it is sold out. A Montessori committee
is formed.
A The English Montessori Society is founded.

W
W

1913
Maria Montessori runs the fi rst international training 
course in her apartment in Rome. It includes the pa-
tronage of the Queen Mother and the “National Mon-
tessori Committee”. The course is attended by partici-
pants from Italy, other European countries, Australia,
South Africa, India, China, The Philippines and the USA. 
During this training course, Maria Montessori presents, 
for the fi rst time, elements of her materials on the 
Decimal System and the Geometric material.

First trip to the USA at the invitation of the
Montessori Education Society. 

W
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1911 1912 1913

1914
Second international training course in Rome.

Montessori’s second book on the method, “Dr. Montes-
sori’s Own Handbook” is published in New York.

W
W

1915
Second trip to the USA, accompanied by her son 
Mario; runs a training course.

At the Panama-Pacifi c International Exposition in San 
Francisco, a Montessori class works in a glass pavilion 
observed by visitors.
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1914 1915 

1917
Lectures in New York and The Netherlands.

Founding of The Netherlands Montessori Society.

Correspondence with Sigmund Freud; in 1936 Maria 
Montessori would criticize psychoanalysis in her book, 
“The Secret of Childhood”.

W
W

W

1918
Introduction of The Montessori Method at twenty 
state schools in Naples.

Private audience with Pope Benedict XV.

W
W

1919
Trip to Great Britain.

Training course in London using the format that 
would become standard: fi fty hours of lectures, fi fty 
hours of teaching using the materials, fi fty hours of 
observation of Montessori classes.

Founding of the “German Montessori Committee” in 
Berlin.
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1917 1918 1919 

1916 1920 

1920
Lectures at Amsterdam University: for the fi rst time, 
Maria Montessori outlines her ideas on secondary 
school education; a committee of members from 
Universities in The Netherlands is set up to look at 
the application of The Montessori Method to history, 
geography and science.

Lectures in Paris, Milan and Rome.

W
W

Maria Montessori
1870 - 1952

Maria Montessori Memorial Year 
2014 - Noordwijk

1923
Receives an honorary doctorate from the University 
of Durham.

Training courses in London and The Netherlands. 

W
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1922
Training course in London.

Lectures in Naples and Berlin.

W
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1923 

1921 

1921
Training courses in London and Milan.

Founding of the “New Education Foundation” of which 
Maria Montessori is an active member; engages in 
heated debate with the leading educational reformers
of the time.

Founding of the “Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der Montessori-Methode in Deutschland e.V.” 
in Berlin.
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1922 

1924 1925

1924
Four-month training course in Amsterdam.

The Dutch Montessori Society publishes a quarterly 
journal “The Call of Education”, intended to represent 
the entire Montessori movement.

Following Montessori’s meeting with Benito Mussolini 
(who had come into power in 1922), The Montessori 
Method is introduced across the board in Italian
schools.

Montessori education is declared Italy’s offi cial 
educational theory.

W
W
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1925
Lectures in Vienna.

Training course in London.

The “Deutsche Montessori-Gesellschaft (DMG-German 
Montessori Society) is founded in Berlin.

W
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1926 1927

1926
FCourses in Milan, Spain, France and Berlin, as well as 
Austria and The Netherlands are formed.

Trip to South America and a visit to Buenos Aires, 
la Plata and Córdoba.

W
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1927
Reception at court at Buckingham Palace is the high 
point of Maria Montessori’s public recognition in 
Great Britain.

Between 1920 and 1930 she visits the country each 
year, runs training courses in several different places, 
and gives lectures in London, Manchester and 
Edinburgh.

W
W

1928
The book “Das Kind in der Familie”, based on the 
lectures she gave in Brussels and Vienna, is published.

W

1928

1929
Montessori teacher training center with a model 
Montessori school is built in Rome.

First International Montessori Congress in Helsingør 
(Denmark).

In conjunction with her son Mario, founds the 
Association Montessori Internationale (AMI) with 
headquarters in Berlin (until 1935, after that in 
Amsterdam).

First contact between Maria Montessori and Albert 
Nienhuis.

Founding of the “Verein Montessori- Pädagogik 
Deutschland e.V.” (Association for Montessori 
Education in Germany) in Berlin.

1929 1930 1931

W
W
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1930
A secondary school run on Montessori lines is set 
up in Amsterdam; three other Montessori grammar 
schools follow in Rotterdam, Den Haag and De Bilt.

Lectures in Vienna, during which Maria Montessori gets 
to know Anna Freud (daughter of Sigmund Freud).
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1931
International training course in Rome.

Lectures in Berlin.

Leader of the Indian Independence Movement, 
Mahatma Gandhi, visits the Italian Montessori Associa-
tion “Opera Montessori” in Rome.
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1932 1933 1934

1932
Second International Montessori Congress in Nice.

Lecture to the League of Nations in Geneva on 
“Education and Peace”, (the book is published in the 
same year).

W
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1934
After confl icts with the Fascist system, all Montessori 
schools in Italy “cease to exist in a single day” (Rita 
Kramer - “Maria Montessori - A Biography”).

W

1933
Under the regime of Hitler, the Montessori movement 
in Germany is systematically destroyed.

Third International Montessori Congress in Amsterdam.

Training courses in London, Dublin and Barcelona.

W
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1935 1936 1937

1938 1939 1940 

1936
General Franco’s coup; Maria Montessori fl ees 
Barcelona.
Amsterdam becomes her home until 1939; a training 
center with a model school is set up in Laren near 
Amsterdam (materials on Cosmic Education are used 
for the fi rst time); AMI moves its headquarters to
Amsterdam.

Fifth Montessori Congress in Oxford.

Her book, “The Secret of Childhood” is published in 
London.

W
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1937
Sixth International Montessori Congress in Copenhagen;
Maria Montessori gives a speech on “Education for 
Peace”.

W

1938
Seventh International Montessori Congress in 
Edinburgh.

Speech at the Sorbonne in Paris in which she makes 
one of her numerous appeals for peace.

W
W

1939
Maria Montessori, along with her son and family, 
leave Holland.

Trip to India to run a training course at the
invitation of the Theosophical Society who has been 
using the Montessori Method to successfully combat il-
literacy. Due to the war, her stay, which was originally 
planned for six months, continues until 1946.

Important later works are written in India; she deve-
lops the concept of Cosmic Education in conjunction 
with her son Mario and tries it out in practice.

W
W
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1945 1946 1947

1948 1949 1950 

1945
First All India Montessori Conference in Jaipur.W

1938
Returns to Europe.

Training course in London; visits Scotland.

W
W

1947
Montessori training center is opened in London.

Trip to Italy; revival of the Montessori Society. 
Montessori establishments begin to re-open.

Training courses in the Indian cities of Adyar, 
Ahmedabad and Bombay.

The fi rst time Maria Montessori spend a holiday at 
Noordwijk aan Zee. She stays in Vila “Huis aan Zee”.

W
W
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1948
Visits the Montessori training center with a model 
school in Colombo, Sri Lanka.

Her book, “From Childhood to Adolescence” is publis-
hed. This book sets out Maria Montessori’s concept for 
secondary school education.

W
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1949
One-month training course in Pakistan.

Defi nitive return to Europe.

Eighth International Montessori Congress in San Remo.

The book, “The Absorbent Mind” is published in India.

Publication of “The Formation of Man”, the last major 
work by Maria Montessori herself

W
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W
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1950
Maria Montessori is nominated for the Nobel Peace 
Prize (and again in 1951)

Lecture tour of Norway and Sweden.

International conference in Amsterdam in honor of 
Maria Montessori’s eightieth birthday. Main subject: 
Cosmic Education.

W
W

W

1951 1952 

2014 

W

1951
Ninth International Montessori Congress in London.

Last training course run by Maria Montessori held in 
Innsbruck.

W
W

1952
Maria Montessori dies on May 6 in Noordwijk aan Zee; 
she is laid to rest at the local Catholic cemetery.

W

2014
Celebration of the Maria Montessori Memorial Year 
at Noordwijk in the context of 100 year Montessori 
education in the Netherlands.

Musical about the life of Maria Montessori.

Maria Montessori Exhibition in Museum Noordwijk. 

W
W

W

montessorotimeline.def.indd   1 15-10-14   09:38



 
 

100 

De isolatie van één kwaliteit. Bij de rode stokken zijn kleur en dikte gelijk. Alleen de 
lengtes van de stokken zijn verschillend. 
Het aantal is beperkt. Het aantal voorwerpen in een reeks is niet te groot. Daardoor 
blijft de reeks overzichtelijk. De roze toren bestaat uit [niet meer dan] tien kubussen. 
Ook is het aantal voorwerpen van dezelfde soort in de voorbereide omgeving beperkt. Er 
is maar één roze toren en maar één bruine trap. 
De stem der dingen. Het materiaal moet door zijn constructie en uitvoering de kin-
deren als het ware uitnodigen om ermee te werken. Er moet een soort stille kracht van 
uitgaan, die het kind aantrekt. 
Polarisatie van de aandacht. Ontwikkelingsmateriaal heeft de eigenschap dat het kind 
er zeer geconcentreerd en gedurende langere tijd mee werkt. Op die manier vormt het 
werken met het materiaal mede de weg om tot normalisatie te komen. Een genormali-
seerd kind vertoont een geordend gedrag en beschikt over zelfdiscipline. 

Materiaal is dus geen 'handig hulpje' waarmee de leraar iets uitlegt. Het kind leert recht-
streeks van het hanteren van het materiaal. De leraar is hierbij het 'hulpje' die het kind 
voordoet hoe het materiaal gehanteerd moet worden. Hij doet dat door er een 'lesje' 
mee te geven op het juiste moment. Dat moment wordt bepaald door de ontwikkeling 
die het kind doorloopt. De leraar moet dit ontwikkelingsverloop kennen. Door observatie 
probeert hij te bepalen wanneer het juiste moment voor het geven van een lesje is aan-
gebroken. 

Uiteindelijk kan een kind dan lezen of een vierkantswortel trekken. Maar er is meer en 
dat is misschien wel het belangrijkste. Met ontwikkelingsmateriaal kan een kind zich con-
centreren op zijn werk. Deze diepe concentratie en het langdurig werken met het materi-
aal leiden tot het genormaliseerde kind. Een geordend gedrag van een kind dat zelfstan-
dig is en meester is over zijn gedragingen.  

Hulpmateriaal is er in twee soorten. Het ene soort kun je in het verlengde van het Mon-
tessorimateriaal gebruiken. Het sluit er als het ware direct op aan. Ander hulpmateriaal 
leert een vaardigheid aan, die door het authentieke materiaal niet wordt aangeleerd. Als 
het aan alle eisen die je aan Montessorimateriaal stelt voldoet, dan kan het op den duur 
deel van het 'echte' materiaal beschouwd worden. 

In de productieafdeling in Zelhem was vroeger goed te zien hoe het materiaal van een 
stuk ruwhout tot een onderdeel van het materiaal gemaakt wordt. Het merendeel van 
het materiaal is gemaakt van hout, dat in Nederland vaak geïmporteerd moet worden. 
Omdat in Sri Lanka materiaal goedkoper geproduceerd kan worden dan in Nederland, 
staat de productieafdeling sinds 2009 daar. De vestiging in de Verenigde Staten is een 
verkooppunt. 

Het vereist veel vakmanschap om van het natuurpro-
duct hout een materiaal te maken dat niet meer ver-
vormt of van afmeting verandert. Daarom wordt het in 
kamers gedroogd en blijft ook tijdens de fabricage de 
temperatuur en luchtvochtigheid in de fabriek belang-
rijk. Tenslotte wordt dit hout naar Sri Lanka gestuurd. 
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Bert Nienhuis heeft me eens verteld dat een eenvoudig lijkend materiaal als de roze to-
ren technische moeilijk te maken is, omdat de ribben van de kubussen precies 1 centi-
meter moeten verschillen. Hieronder laat ik een paar productiestadia van de roze toren 
zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gekochte hout wordt eerst buiten in de openlucht opge-
slagen en daarna in speciale afgesloten kamers gedroogd, 
voor zover het tropisch hardhout is. Dan wordt het hout ver-
der bewerkt, totdat het gespoten kan worden. Na het spui-
ten worden de blokken van verschillende afmetingen tot to-
rens geassembleerd, waarmee de kinderen hun zintuigen 
oefenen. 

In Zelhem bleef de toonzaal, het Museum en de verkoopaf-
deling over. Maar die onderdelen verhuizen dus binnenkort 
naar Nijverdal. Nienhuis is tegenwoordig onderdeel van de 
firma Heutink, een onderwijsbevoorrader. Het hout wordt 
nog steeds in Europa gekocht en dan naar Sri Lanka ver-
voerd. 
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Hoofddorp en Noordwijk 
In het Montessori Prentenboek hoort zeker ook deze tekening thuis van Elise Jansen van 
de Eerste Montessorischool te Hoofddorp. De tekening is gemaakt ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaat van het Montessori-onderwijs in Nederland op 7 januari 2007. 
Toen Elise de tekening maakte was ze negen jaar oud. Ze won er een prijs mee in een 
wedstrijd die werd uitgeschreven door de Nederlandse Montessori Vereniging.  

 

In 2014 vierde de Nederlandse Montessori Vereniging dat 100 jaar daarvoor het Montes-
sori-onderwijs in Nederland van start ging. De feestelijkheden vonden plaats in Noord-
wijk, waar Maria Montessori in 1952 op 81-jarige leeftijd overleed. 

 

 

 

 

 

 

 

Links Maria Montessori met haar zoon Mario Montessori. Zij bepaalden samen de inhoud 
van de Montessoriopvoeding. 

In het midden een affiche van de Eerste Nederlandse Montessorischool uit Den Haag uit 
1939. 

Rechts Henriëtte Siewertz van Reesema – de Graaf (1854 – 1923) die in 1914 Maria 
Montessori uitnodigde om naar Nederland te komen. Dat was de start van het Montes-
sori-onderwijs in ons land. 
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Maastricht 
De RK Lagere Montessorischool voor Jongens en Meisjes 

Doorgaans gaat het in het Montessori Prentenboek 
over gebouwen en soms over wat erin te beleven valt. 
Als ik het over Maastricht ga hebben, dan gaat het ook 
over mijn werk in de bovenbouw van die school vanaf 
begin jaren zeventig tot halverwege de negentiger ja-
ren.  
Eerst heette de school waar ik werkte de RK Lagere 
Montessori-school voor Jongens en Meisjes. De school 

was gevestigd in de Stokstraat op nummer 46; een van de chicste winkelstraten in Maas-
tricht. Boven de deur was een gevelsteen ingemetseld waarop Au Renard Bon Logis 
stond. Tegenover de school woonde Toon Hermans. Verder waren er de duurste winkels 
die je in de stad kon vinden. Het Stokstraatkwartier, zoals de wijk heette, was een voor-

beeld van stadsvernieuwing. Zo bekend in het land 
dat Prins Claus het gebied in 1973 kwam openen.  
Zo was het niet toen de school gesticht werd als pa-
rochieschool van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw. 
De buurt was een achterbuurt; de zeden waren er 
van twijfelachtig allooi. De school dus zeker geen eli-
teschool, meer een van het soort van de eerste Casa 
dei Bambini in Rome. Maar dat was allang veranderd 
toen ik vanuit Amsterdam naar Maastricht kwam om 
er mijn onderwijsloopbaan te vervolgen. 

De wijk was nu chic, de volksschool van weleer vertoonde trekjes van een eliteschool, 
maar het gebouw was nog buitengewoon gebrekkig. Er werd gestookt met grote ronde 
oliekachels, die op zondagmiddag door één van de leraren bij toerbeurt moesten worden 
aangestoken. Niet geheel zonder gevaar. Soms produceerde zo'n kachel om onduidelijke 
redenen spontaan een meterlange steekvlam.  
Het pompje voor de olie bevond zich in mijn lokaal op de vensterbank achter een gordijn. 
Ik dacht dat het een puntenslijper was toen ik het ontdekte en trok de stekker uit het 
stopcontact uit veiligheidsoverwegingen. Een uurtje later werd het akelig koud in het ge-
bouw. 
De lokalen waren klein en eigenlijk ongeschikt voor Montessori-onder-
wijs. Dat Montessori-onderwijs was in het begin van de jaren zeventig 
nog van een gebrekkige kwaliteit. Er werd onderwijs gegeven in jaar-
klassen. Er was weinig materiaal. En dat weinige was eigenlijk ook niet 
te gebruiken, omdat er geen ruimte was om ermee te werken. Niet ie-
der personeelslid had een Montessori-diploma en voor de gymnastiek-
les moest je de hele binnenstad doorlopen naar de Capucijnengang. 
Maar wie er gewerkt heeft kijkt met plezier terug op die tijd. Want het 
was er buitengewoon gezellig en de sfeer was prima. Met recht een 
'Bon Logis' dus. Suisse van de 

OLV kerk 
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Een van mijn collega’s uit die tijd, Joke de Gids – Kuijpers, vindt mijn verhaal over de 
Stokstraat te negatief. Ze schrijft me: 

Er moet mij iets van het hart. 
Toen jij aan de Stokstraat werd benoemd hadden allen die er toen werkten 
een Montessori diploma, Riet uitgezonderd. (Zij was vrijgesteld) 
Dat jaarklassensysteem was voor 1 jaar in het leven geroepen, daar hadden 
we zelf heel veel moeite mee want we wisten dat dat niet kon. 
Vooral ik werd door Dhr. Van Seventer na mijn behalen van het diploma, daar 
flink op aangesproken, terecht gewezen. 
Wij zaten met ons handen in het haar, vooral voor het jonge kind. 
Veel te grote aanwas, te weinig materiaal en kleuters die niet konden niet le-
zen/ geen letters kenden. 
En bovenal: Er was geen geld. 
Onze vaders (die van Eug en die van mij) hebben wat rekjes met plankjes ge-
maakt toen. 
In dat ene jaar hebben we gezorgd dat de middenbouw fatsoenlijk leesmate-
riaal kreeg. 

Er zijn toen ook meteen drie middenbouwgroepen gestart na dat vreselijke 
jaar. Met fatsoenlijk werkbaar materiaal. 

En ik vervolg weer: 

En we gingen er met elkaar aan werken om de kwaliteit te verbeteren. Er kwam centrale 
verwarming, zodat de kinderen niet meer wegsoesden in een lokaal waar de zuurstof op 
het eind van de dag schaars was. De jaarklassen werden afgeschaft; vervangen door 
tweejarige groepen. Nog geen driejarige in het begin. Er werd materiaal bijgekocht. Ie-
dereen haalde een Montessori-diploma en kon er dus mee werken. 

Het gebouw was uniek. Onderdeel van de basiliek. Je wandelde vanuit de gang zo de 
kerk binnen. Onder mijn lokaal waren booggewelven, die nog uit de Romeinse tijd stam-
den. Door een luik in de vloer kon je naar binnen. Soms was er al gezelschap aanwezig 
in de gewelven als je naar beneden ging, in de vorm van knaagdieren. Als je maandag-
morgen binnenkwam lagen de kleren van de Suisse soms nog in de gang. Die hing ik dan 
maar in het voormalige kolenhok. Ook de keer dat de Suisse - niet geheel sober - nog in 
zijn kleren zat legde ik hem in het hok. Zo'n gebouw verlaat je niet zomaar. Maar toch, 
we gingen. Het werd er echt te klein.5 

De eerste stop was de voormalige meisjesschool van de Zusters Ursulinen in de Capucij-
nenstraat. De kleuters verhuisden uit een gebouw in de Hondstraat, dat inmiddels ge-
sloopt is naar de kleuterschool van de Zusters onder de Bogen. Vrij spoedig daarna ver-
huisde de lagere school naar het gebouw van Stella Maris een school voor voortgezet on-
derwijs, die naar Meerssen verplaatst werd. De kleuters werden een paar deuren verder 
in de Capucijnenstraat in de voormalige kleuterschool van de Zusters Ursulinen gehuis-
vest. Het jaar 1985 naderde. Lagere scholen en kleuterscholen fuseerden tot basisscho-
len. En zo ontstond in de Capucijnenstraat de Montessorischool voor Basisonderwijs 

 
5 Een Suisse, of kerkbaljuw, is een ordebewaker in een katholieke kerk. 
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genaamd Montessorischool Binnenstad. Deze school was inmiddels kwalitatief op een peil 
aangeland, dat je van Montessori-onderwijs mag verwachten. Goed uitgerust met Mon-
tessori-materiaal, met leidsters en leiders die in het bezit waren van een Montessoridi-
ploma en leidinggaven aan verticale groepen met (behalve bij de kleuters) drie verschil-
lende leeftijden. 
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De Montessori-school Binnenstad                                                           
Tegenwoordig Montessori Kindcentrum Maastricht 

Over het hoofdgebouw in de Capucijnenstraat valt te 
zeggen dat het eerder functioneel dan mooi is. Voor-
zien van een ruime aula, een lokaal dat is ingericht als 
een rijk voorzien documentatiecentrum. Een mooie tuin 
en een mooie speelplaats achter de kleuterschool. Een 
gymnastieklokaal 'aan huis', zodat niet eerst de hele 
binnenstad doorgewandeld hoeft te worden voordat de 
voetjes van de vloer kunnen. Voor personeelsleden is 
er een ruim vergaderlokaal en een ruimte om koffie te 
drinken. En er zijn vaklokalen voor handenarbeid en te-
kenen. De muzieklessen worden in de Aula gegeven. 
En er is een ruimte voor remedial teaching en andere 
vormen van leerlingbegeleiding. 

In het ontwerp deelt zich de invloed van de oorspronkelijke eigenaars, de Zusters Ursuli-
nen, goed mede in beeldhouwwerk aan de poort, gebrandschilderde ramen met reli-
gieuze voorstellingen en andere kunstvormen her en der. 

Er kleefde ook een bezwaar aan het gebouw. Het oude bezwaar van het ruimtegebrek 
gold niet langer voor de grote lokalen, maar de kleine lokalen waar weinig ruimte ei-
sende vakken als Nederlands en Engels gegeven werden was er nog steeds te weinig 
ruimte om goed Montessori-onderwijs te kunnen geven. Het gebouw was wel ouderwets 
genoeg om hoge plafonds te hebben in plaats van de veel lagere plafonds die je in mo-
derne schoolgebouwen aantreft. En zo ontstond het plan om die ruimte te gaan benut-
ten. 

Uit een bezoek dat ik er ooit bracht herinnerde ik me de 
oplossing, die ze in de Montessori-school in de Gilbach-
strasse te Keulen bedacht hadden. Ouderwets gebouw - in 
dit geval een woonhuis - met kleine ruimtes op onderwijs 
in de geven. Maar wel hoge plafonds, met boven je hoofd 
dus ruimte die benut kon worden. Daarom hadden ze in 
Keulen in de leslokalen balkons gebouwd. Met plaats voor 
rustkamers zoals bij voorbeeld in de Montessorischolen in 
Amsterdam en in Delft. We zijn met het hele team gaan 
kijken, maar eerst was het geen enthousiasme troef. Ge-
lukkig is het er uiteindelijk toch van gekomen in Maas-
tricht. Mijn kleine lokaal aan de tuinzijde werd er een stuk 
bruikbaarder door, ondanks het feit dat de aannemer het 
handig gevonden had om de trap naar het balkon voor de 
materiaalkast te plaatsen. Je moest je in vrij rare bochten 
wringen om aan de spullen die je nodig had te geraken.  
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Ik zou eindeloos kunnen doorgaan met vertellen over de mooie tijd die ik in Maastricht 
heb doorgebracht. Maar dat kan natuurlijk niet. Het boekje Montessori Basisonderwijs 
praktijk en theorie (voor het laatst uitgegeven in 1998 door de Nederlandse Montessori 
Vereniging; (nu uitverkocht) is voor een groot deel de neerslag van mijn werken in Maas-
tricht.  

 

Ik ben in die jaren tot de conclusie gekomen dat in Nederland de bovenbouw (9 - 12-ja-
rige kinderen) de plaats in de Montessorischool is waar het best in lijn met de gedachten 
van Dr. Montessori gewerkt kan worden. De onderbouw begint een jaar te laat. De groep 
is in zijn heterogeniteit beknot omdat kinderen pas mogen komen als ze vier zijn in 
plaats van op hun derde jaar. Voor veel activiteit is de gevoeligheid bij het kind dan over 
z'n top heen of al helemaal verdwenen. Wie ‘onvoordelig' jarig is komt nog later en is dus 
nog korter in de onderbouw. Dan leidt tot tijdgebrek in de onderbouw dat in de midden-
bouw moet worden ingelopen. En dat legt weer een tijdsdruk op deze bouw. Ik heb wel 
eens voorgesteld om de overgang van onderbouw naar middenbouw te veranderen en 
het leeftijdscriterium te vervangen door een vaardigheidscriterium. Zodra een kleuter het 
aanvankelijk lezen beheerst mag hij naar de middenbouw. In de bovenbouw zijn er drie 
jaren beschikbaar om zonder structurele problemen Montessoriaans te kunnen werken. 
Met een overvloed aan materialen ter beschikking. 

Laat ik aan de hand van een aantal foto's, die ik 
nog heb van vroeger eens wat concreter maken 
wat ik bedoel. Op te beginnen is er het materiaal 
voor de Kosmische Opvoeding. De verhalen over 
het ontstaan van de aarde, het leven op aarde, 
het leven van de mens op aarde en het ontstaan 
van de culturen vormen een rijke bron van inspi-
ratie. Ook voor begeleide zelfstudie, individueel of 
in een groepje. 

Het verhaal van Het ontstaan van de Aarde met de vertelplaten, de werkjes en de proe-
ven zorgen voor veel plezierige activiteit, die graag herhaald wordt. 

 



 
 

108 

Er is veel rekenmateriaal. Van lang niet alles heb ik plaatjes. Daarom als voorbeeld het 
materiaal voor de breuken en de tiendelige breuken, dat samen met hulpmateriaal voor 
de verwerking als één leergang kan worden aangeboden. En en passant leert Laura met 
de rekenmachine omgaan omdat ze haar met materiaal gemaakte opgave ermee contro-
leert. 

  

 

 

 

 

Ander prachtig rekenmateriaal is het materiaal voor machtsverheffen en worteltrekken. 
Naast de tweed macht en de derdemacht van getallen is er tegenwoordig ook materiaal 
voor de vierde en vijfde macht verkrijgbaar. Ik moet wel nog een lesje hebben met de 
werking van die laatste twee. Want ze zijn van na mijn tijd. 

Het metriek stelsel kan ook een prachtige bron van ontdekkingen zijn. Op de plaatjes be-
paalt Björn het soortelijk gewicht van een onregelmatig lichaam (een hamerkop) en 
wordt de oppervlakte van de speelplaats berekend met behulp van een meetwiel. 

 

 

 

 

 

 

Het werken met het geometrie-materiaal kan ik helaas niet met eigen foto's illustreren. 
Ik heb er in de bovenbouw wel veel mee gewerkt. Vooral ook met de doos en het werk-
bord van de geometrielatjes, waarvan de bijbehorende mapjes nog met de hand ge-
maakt waren. De uitgave van het Werkboek Geometrie in 1991 en de geometrische map-
jes (toen nog verkrijgbaar bij de NMV) hebben het werken met het geometriemateriaal 
heel toegankelijk gemaakt. 
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Op het gebied van de taalverwerving heb ik 
veel gewerkt met het Taalmateriaal voor 
Communicatie en Expressie, dat door een 
werkgroep onder leiding van Nora Rooze-
mond in de jaren zeventig ontwikkeld is. Het 
was nieuw ontwikkeld Montessorimateriaal 
voor de Nederlandse situatie, zoals ook de 
Dierenbak van Nico van Ewijk dat was. Van 
beide materialen werd de werking in de 
praktijk getoetst, waarna het predicaat Mon-
tessorimateriaal verleend werd door de 

Stichting Montessori Centrum. Anders dan de Dierenbak leidde het Taalmateriaal een be-
staan in de marge. Dat kwam - denk ik - door twee dingen. Het materiaal had een con-
structiefout, waardoor de mapjes waarin het was opgeborgen krom in de opbergbakjes 
kwamen te staan, zoals op de foto goed te zien is. Dat maakte het een stuk minder aan-
trekkelijk om mee te werken. En de leiders en leidsters moesten een kloek formaat draai-
boek volgen bij het aanbieden, waarin hun taal en handelen tot in details werd voorge-
schreven. Voor dat draaiboek was eigenlijk geen plaats op de tafel als je het materiaal 
aanbood. Ook dat is goed te zien. Ik had er daarom een hekel aan om het aan te bieden. 
Het materiaal, in een uitvoering van Nienhuis, werd uitverkocht en niet meer opnieuw 
aangemaakt. Dat was natuurlijk toch weer jammer. Daarom valt Jos Werkhoven te prij-
zen omdat zijn Uitgeverij de Arend het materiaal opnieuw heeft uitgebracht zonder de 
omkrullende mapjes en met opdrachtkaarten in plaats van het volumineuze draaiboek. 
Maar met die opdrachtkaarten gaat het naar mijn smaak wel weer erg buiten de leider of 
leidster om.  
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India 
Chennai – Madras 

In 1939 vertrokken Dr. Montessori en 
haar zoon Mario naar India voor een 
verblijf van een paar maanden. Ze wa-
ren uitgenodigd door George Sidney 
Arundale en zijn vrouw Rukmini Devi. 
Die woonden in Adyar, een wijk van de 
stad Madras. Die stad heet tegenwoor-
dig Chennai. Arundale was Rector van 
de universiteit van Madras en ook nog 
de president van het Theosofisch Ge-
nootschap in India, dat in Adyar een 
grote vestiging had. Rukmini Devi gaf 
er leiding aan het Kalakshetra Centrum 
voor Kunst en Muziek, dat zij gesticht 
had. Op de foto staan de Montessori’s 
met hun gastheer en gastvrouw. 

 

Het echtpaar had de Montessori’s twee keer bezocht in Laren in 1937 en 1938. India - 
dat toen nog bestond uit India, Pakistan en Bangladesh samen - was een Britse kolonie 
die werd geregeerd door een Onderkoning. De verwachting was dat India een zelfstan-
dige natie worden zou en Arundale was ervan overtuigd dat de Montessori’s een belang-
rijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de bestrijding van het analfabetisme in het 
land onder zowel kinderen als volwassenen. Alfabetisering was nodig om het toekomstige 
democratische functioneren van de staat te waarborgen, Het land zou een betere demo-
cratie worden als de burgers beter onderwijs kregen. 
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Het was de bedoeling dat Maria en Mario Montessori 
cursussen zouden geven, zodat er Montessorischolen 
gesticht konden worden in India om aan de alfabetise-
ring en natuurlijk aan de opvoeding in bredere zin bij 
te dragen.  

Maria en Mario werden gehuisvest in het Theosofisch 
Centrum, in een mooie koloniale villa in de Olcott tuin. 
De Montessori’s woonden in de bovenverdieping van 
die villa. Op de benedenverdieping was een Montesso-
rischooltje, dat diende als observatieschool voor de 
studenten, die de cursus gingen volgen. Dat schooltje 
was er al eerder en werd waarschijnlijk gesticht door 
Annie Besant, de eerste president van het Theosofisch 
Genootschap in Adyar. 

De eerste cursus duurde van oktober 1939 tot februari 
1940. Er was veel belangstelling. Ik heb iemand ge-
kend, Gool Minwalla, die huis en haard verliet in Kara-
chi [Pakistan] om de cursus in Adyar te kunnen volgen. 
In die tijd een heel lange treinreis van meer dan vier 
dagen. Er was in de villa geen plaats om zoveel studen-
ten les te geven. Daarom werd er een tijdelijke hal met 
een dak van palmbladeren gemaakt.  

Toen de cursus gegeven was konden de Montessori’s 
niet zo gemakkelijk meer terug naar hun woonplaats 
Laren in Nederland. Ze waren Italianen en hun land 
was sinds juni 1940 in oorlog met Engeland, dat toen 
de dienst uitmaakte in de kolonie India. Mario werd 
zelfs enige tijd geïnterneerd, maar op de verjaardag 
van zijn moeder op 31 augustus 1940 – zij werd zeven-
tig – werd hij weer vrijgelaten. Deze hereniging zie je 
op de onderste foto. 
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Kodaikanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oorlogsjaren brachten Dr. Montessori en haar zoon door in Kodaikanal, zo’n 500 km 
ten Zuiden van Chennai. Op het kaartje staat de oude naam Madras. Het klimaat was 
daar aangenaam, omdat Kodai, zoals het vaak genoemd wordt, in een berggebied ligt. 
Ze woonden er in een villa die Rosebank heet. 
 
Al in Laren had Dr. Montessori de aanzet gegeven tot de Kosmische Opvoeding in haar 
school en tijdens haar cursussen. Hier, in min of meer gedwongen afzondering, (zij 
mochten Kodai niet verlaten) vonden Mario en zij de rust om dit concept verder uit te 
werken. Ze begonnen – zoals zo vaak – een schooltje, waar Mario al experimenterend de 
gedachten van zijn moeder in de praktijk begon te brengen. Hij deed dit samen met Lena 
Wikramaratne, een student van de cursus in Adyar. Zij woonde op Sri Lanka en kwam 
vanaf dat eiland over naar Kodaikanal om zich met de dagelijkse leiding van de school te 
belasten. Hun ervaringen deelden ze ook hier met studenten in een cursus die ze in 
1943/1944 gaven.  

 
Toen de oorlog ten einde was gingen Dr. Montessori en haar 
zoon terug naar Nederland. Daar woonden de kinderen van 
Mario, waarvan hij al die oorlogsjaren gescheiden geweest 
was. Ze gingen in Amsterdam wonen, op de Koninginneweg 
161. Maar ze reisden nog vaak naar India terug om er cursus-
sen te geven.  
De eerste cursus in Karachi werd gegeven door Dr. Montes-
sori, haar zoon en Albert Joosten, al jaren een trouwe helper, 
die later cursussen in India en de Verenigde Staten gaf. Albert 
[Abs] Joosten was de zoon van Mevrouw Joosten - Chotzen.)  

 
Dat was in 1949 in de Theosophical Hall. Op 6 januari 1985 onthulde Drs. Mario Montes-
sori jr. een herinneringsplaquette aan deze cursus in die hal, tijdens een congres van de 
AMI in Karachi. Ik was daar ook en later reisden Bob en Djoeke Portielje, Mario jr. en ik 
nog naar Lahore voor een kort privébezoek. Op de foto stappen we uit een restaurant 
waar we geluncht hebben. 

Albert Joosten 
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In Adyar geeft Kalakshetra Publications nog steeds alle 
belangrijke boeken van Dr. Montessori uit. Er zijn AMI-
cursussen op diverse plaatsen in India, Pakistan en op 
Sri Lanka. In India en op Sri Lanka zijn ook fabrieken 
die Montessori-materialen maken. En op heel veel plaat-
sen zie je Montessorischolen. 
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