
Ad Rovers 

Beste Ad 

 

Slechts één ding is van jou zeker: 

Je bent geboren op 1 april 1943 

En gezien de datum, is zelfs dát niet zeker. 

En zekerheid dat is wel belangrijk, nietwaar Ad? 

 

Als ik mijn toespraak begin met de uitspraak:: ”ik ken Ad nog niet zo lang” dan is dat het 

understatement of the year. Een goed jaar geleden nog had ik met de bijbelse auteur moeten 

zeggen:”ik ken dien mens niet”. 

Ons eerste uitgebreide gesprek, Ad, dateert van vrijdag 14 oktober 1994, toen Jan 

Wagemakers en ik, overigens vergeefs, in Beek en Donk de fusiebereidheid gingen toetsen bij 

de toenmalige directeur. Het was een stille herfstdag met dat vleugje zachte najaarszon, dat 

mensen welwillend zou moeten maken. Maar na afloop reden Jan en ik in klemmende stilte 

terug naar Gemert, om ter hoogte van Hestegaarden elkaar tegelijkertijd te bekennen als in 

een meisjesduet: ”Hij begrijpt mij niet”. We misten pardoes de afslag naar Gemert-centrum en 

ter hoogte van de Brabants-Limburgse grens legden we ons neer bij de feiten en bij het 

refrein: ”Ik ken dien mens niet”.  

Overigens kwam de fusie er toch. Zoals het zo vaak met Ad ging: eerst met veel verzet, maar 

daarna in een optimale medewerking. 

Om Ad dan toch beter te leren kennen liet ik hem op 9 september 1997, een maand na de fusie 

met Walterus de Beecke, een interview afnemen bij Interstudie door Marijke Goto en Hans 

Ijzer, twee goeroes van werving en selectie in Nederland. Je treft ze wekelijks aan in 

personeelsadvertenties als de deskundologen die directeuren en andere hoge piefen 

ondervragen voor een nieuwe job. Kwaliteit dus. Nee dus. 

Marijke en Hans moesten met het schaamrood op de kaken bekennen: (ik citeer nu het 

rapport) “Het viel de interviewers op, dat de heer Rovers veel minder duidelijk is,(wanneer 

het er om)  

wanneer het er om gaat zijn eigen gedrag te omschrijven. Inhoudelijk is het allemaal minder 

duidelijk dan in zijn regels”  

Ja hoor, 600 gulden uitgegeven aan een duur bureau en nog steeds dezelfde onduidelijkheid: 

“Wij kennen dien mens niet” 

 



Dan maar een gewetensonderzoek naar mijn eigen unieke ervaringen met de unitdirecteur 

Commanderij College, locatie Laarbeek. Het is mei 1999. Het begin van een prachtige zomer. 

Verten liggen nog open, alles kan nog. Martien Verhoeven en ik hebben ons samen met een 

aantal docenten voorzichtig gebogen over de lessentabel voor het nieuwe vmbo, een heikele 

kwestie. Maar voorjaarszon en frisse lucht leveren na een aantal bijeenkomsten uiteindelijk 

een aarzelend voorstel op, rekening houdend met alle gevoeligheden van met name de 

praktijkvakken. Opluchting. We konden de zinderende zomer in. 

Ad kwam een dag later het ziekenhuis uit - na een verblijf van enkele weken. Hij grinnikte 

wat toen hij ons kunststukje zag en maakte achter zijn bureau een nieuw en kordaat voorstel. 

Bovendien was hij elke discussie voor met 43 argumenten, gedetailleerd uitgewerkt in 17 A-

viertjes. En een samenvattend schema.  

Was dat Ad nou? Ik was in verwarring gebracht. “Kende ik dien mens nu?” 

Ook in het managementoverleg is de afgelopen jaren de vraag naar de Ware Ad wel eens 

gesteld. Soms als Ad er zelf bijzat, hetgeen natuurlijk volkomen vergeefse moeite was. Want 

na wat omzwervende glimlachende vaagheden voerde Ad ons al snel naar de toelichting op 

artikel 3b van De regeling vervanging waarnemende adjunct-directeuren bij teruglopende 

formatie in oorlogstijd. En dat was wél duidelijk. Soms hadden we het er over als Ad er niet 

bij zat. Het managementoverleg is nooit zo snel gevoerd. En we hebben nog nooit zo 

gelachen. Maar duidelijk? Agendapunt 7: “Wie is Ad Rovers”. Notulen van de vergadering: 

“Wij kennen dien mens niet”. 

(En zekerheid daaromtrent)   

En zekerheid daaromtrent heb ik ook nooit gekregen zolang Ad in de functie van 

locatiedirecteur op het Commanderij College werkte. Ad presenteerde zich graag als iemand 

die perfect paste in de voorschriften en daarmee verduisterde hij vaak de blik op de persoon 

Ad Rovers. Vorig jaar augustus kreeg hij een andere rol: adviseur van het College van 

Bestuur. En zie, na aanvankelijke schermutselingen, liet Ad zich als een rimpelig mandarijntje 

uit zijn schilletje helpen. Daar stond hij; zo was hij. 

Het afgelopen jaar functioneerde Ad niet meer in het donkere woud van belangen en 

structuren, maar in het open veld van het college van bestuur, waar de inhoudelijke 

boterbloempjes bloeien en ideeën niet gekluisterd zijn aan de weipalen en de schrikdraad van 

sectoren en locaties. 

En welke Ad treedt ons dan tegemoet door het hoge gras? De broekspijpen nat van de dauw, 

een streep ochtendweb in zijn haren? De mens Ad. Niet de directeur. Want Ad was eigenlijk 

geen directeur. Hij speelde voor directeur. En hij speelde dat met verve. Maar wel als een 

acteur die elke morgen weer in de krant kijkt, om te zien wat de recensent ervan vond. Een 

acteur die steeds zijn eigen regisseur wilde zijn. Tot het laatste probeerde hij alles zelf te 

regelen. Zo deed hij tekstvoorstellen voor de uitnodigingen van vandaag en voor deze speech. 

Hij stapte zelf naar de cateraar en belde hij me zelfs op met de vraag of de pers al 

gewaarschuwd was. 

Een mens die zijn eigen onzekerheid niet in het theater van de school toeliet. Die zijn eigen 

menselijkheid maskeerde met teksten en schema’s. Die zijn eigen zachtheid verhardde in 

regieaanwijzingen en voorschriften. 



Ad kwam vorig jaar het college van bestuur adviseren. En ineens mochten we terugpraten 

tegen Ad. Ineens zag je zijn wikken en wegen. Ineens verklaarde hij ook andere opvattingen 

als mogelijk. In het verleden leek het altijd alsof het raadplegen van het personeel voor hem 

een ritueel was, dat gevierd moest worden, maar dat dezelfde waarde had als die rituelen die 

nu nog voor een handjevol in het zwart gestoken vrouwen in Rome worden opgevoerd. Paus 

Ad. (Die onder de gewelven) 

 Die onder de gewelven van zijn eigen gedachten al die jaren geworsteld had met de Kerk, 

maar naar buiten toe recht was in de leer. Ketter Ad, maar ervan overtuigd, dat hij zijn 

mensen de zekerheid moest bieden van duidelijkheid. Nooit van twijfel. Die twijfel zat in zijn 

eigen hoofd. Die had hij zelf al tientallen keren in de ogen gekeken. Maar opbiechten, ho 

maar.. 

Mensen die zich verzetten tegen hem, die tegen zijn kerkgebouw aanpiesten, sprak hij toe 

vanaf de kansel. Maar velen weten echter ook, dat hij in het vervolg daarvan het persoonlijke 

gesprek zocht in de biechtstoel. Dat hij onder vier ogen voorzichtig nuanceerde. (Hoewel ik 

me nu afvraag wat er precies gebeurd is in de nacht van 1 op 2 juni 1976, mijnheer 

Goossens?). 

Ad Viseur bleek een mens van vlees en bloed, van twijfel en onzekerheid. Zijn schier 

onmetelijke kennis van het Nederlandse onderwijs, dat register van het ministerie van 

O.C.&W., die exegeet van de schoolbijbel, liet zich niet meer omfloersen door de duivelin die 

kennis heet. Hij liet zich niet meer inpalmen door die vileine vrouw met dat verduisterende 

parfum van veelweterij. Ad lag daar het afgelopen jaar met blote voeten tussen de lakens. De 

knobbeltenen van zijn onhandigheid deerden hem niet, het bleke vel van zijn twijfel verborg 

hij niet. En dat handen niet alleen zijn om te schrijven, maar ook om te knuffelen, dat 

ontkende hij niet. De mens Ad. 

 

Was Ad dan veranderd onder die weldadige invloed van het College van Bestuur? Hadden 

Martien en Martin de Phoenix weer in brand gestoken of hadden zij een nieuwe Pygmalion 

voortgebracht? Niets van dat alles. Als je honderd bent zoals Ad, verander je niet. Hij was nog 

steeds dezelfde als altijd. Hij was alleen zichtbaarder geworden. Ad is altijd enen mens 

geweest. Maar de indruk bestaat wel eens dat hij dat toch het liefst verborgen wilde houden. 

Misschien is het wel tekenend dat de eerwaarde zuster Carla op 11 november 1981 schrijft, 

dat ook het provincialaat van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouwe van 

Barmhartigheid te Rosmalen  

(het schoolbestuur in)  

het schoolbestuur in Beek en Donk niet kan helpen aan een verklaring van Goed Gedrag van 

de heer Rovers. Ik denk dat Ad ook niet aangedrongen heeft op zulk een verklaring: hij hield 

liever de schijn hoog van de tough guy. Zoiets van, mij zullen ze nooit hebben. Als ik geen 

huurwoning krijg, koop ik wel een huis, al moeten we de hele winter kou lijden. 

Maar voor wie ook toen wilde kijken, was er altijd Ad’s betrokkenheid bij mensen. Diverse 

malen heeft Ad een pleidooi bij mij gehouden voor ander werk binnen de school voor zieke 

collega’s, zodat ze niet ontslagen hoefden te worden. Hij creëerde via allerlei wegen een 

werkplek op het centraal bureau voor een secretaresse. En bij de fusie verzweeg hij opzettelijk 



bezwarende feiten over functionarissen, die mogelijk door het College van Bestuur voor 

diskwalificerende maatregelen gebruikt konden worden. Hij was bijzonder loyaal voor zijn 

mensen, beschermde hen vaak zonder dat ze het zelf wisten of wilden. Maar dikwijls liet hij 

alleen de brieven zien, waarin hij een berisping uitdeelde voor structureel te laat komen of 

toonde hij de vele gespreksverslagen, die lazen als onontkoombare contracten. Maar, hoewel 

hij er moeite mee had er voor uit te komen: Ad was de directeur van mensen. 

Heel lang heeft het College van Bestuur last gehad van een directeur die koste wat koste voor 

zijn locatie, voor zijn mensen opkwam; die als hij zijn zin niet kreeg daarover de week erna 

weer op terugkwam, net zo lang tot hij zijn zin wel kreeg. Ad liet mensen niet vallen. Je kon 

altijd bij hem terecht. De deur van zijn kantoor stond altijd open, al meed hij om strategische 

redenen wel de personeelskamer. 

Een van de mooiste beelden die ik van jou, Ad, zal bewaren is de manier waarop hij door de 

aula liep. Leerlingen die je aanspraken, Ad die vragen stelde. Al gaf hij al jaren geen les meer, 

hij kende zijn leerlingen en zijn leerlingen reageerden op hem. En ik zag dat Ad er plezier in 

had. En de leerlingen ook. 

Maar ook herinner ik me het jaarlijkse telefoontje dat ik van hem kreeg, waarin hij 

belangstelling simuleerde voor de slaagpercentages in Gemert, (maar dat alleen maar bedoeld) 

maar dat alleen maar bedoeld was om trots te kunnen vertellen: weer 100% geslaagd in 

Laarbeek.  

 

Ik kan een dik schrift volschrijven met alle regelingen die Ad getroffen heeft, alle maatregelen 

die hij ingevoerd heeft, alle constructies die hij ontworpen heeft, maar het noodlot en de tijd 

zullen die allemaal onder het aanspoelende zand van de onderwijszee doen verdwijnen. Het 

fijne zand gladgestreken door de tijd. Hoewel voor Ad natuurlijk tijd niet bestaat en goede 

dingen tijdloos zijn. Tijdloos.  

Zo trof ik in zijn sollicitatiebrief voor adjunct-directeur uit 1979 precies dezelfde zinnen aan 

als in die van 10 jaar eerder toen hij op Mavo Mariëngaarde solliciteerde: “midden in onze 

snelveranderende maatschappij zal deze dynamiek rechtsreeks gevolgen hebben…” Ze zullen 

vergeten worden, de in klein en duidelijk handschrift volgeschreven vellen. De 

lessenverdelingen, de taakverdelingen. Ze vallen ten prooi aan de voortglijdende tijd, 

brokkelend perkament van de geest. Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij, dichtte J.C. 

Bloem 

Maar niet de mens Ad. Ik zou bijna willen zeggen de vader Ad. Aere perennius, schrijven de 

Romeinen op de sokkel van zijn standbeeld: duurzamer dan brons. Zo zal de herinnering zijn 

aan Ad. Tijdloos en onvergeten als de steeds aanrollende golven aan het strand. Soms 

onhandig als een puber, soms wijs als een oude man, of eigenwijs als een onderwijzer. kon Ad 

naar je luisteren en je het gevoel geven, dat je er toe deed. De warmte van het afscheid vorig 

jaar van de locatie is daar een afstraling van. Vader Ad, die zoals alle vaders, natuurlijk een 

duidelijke voorkeur had voor zijn dochters, Bea, Esther, Tine, Margreet, Yvonne, Brigitte, 

Betsy, Annemarie, Vanessa noem maar op. Vader Ad, die al die innige liefdes voor zijn 

kinderen wilde verbergen door een grote liefde voor de school te veinzen. Die dagenlang, 

urenlang met die school bezig leek te zijn. Thuis, onderweg, op school. Soep die koud werd, 

afspraken die vergeten werden, zijn vrouw Bets die eenzame avonden doorwaakte. De school 



leek voor te gaan. (Maar niets) Maar niets is minder waar. Theater. Toneel, Rollenspel. Wat 

kon die school Ad schelen, het ging om de mensen. Maar dat mocht niemand weten. Om zorg 

voor mensen, om waardering van mensen. 

En dat daarbij Bets wel eens vergeten werd. Als College van Bestuur dachten wij, dat tussen 

Ad en Bets nog een heleboel gerestaureerd moest worden, na 40 jaar onthouding en 

geestelijke verlating, nu Ad misschien, heel misschien, wat vaker thuis zal zijn. Maar dat was 

een foute veronderstelling. Alles gaat perfect, er hoeft niets te veranderen.  

Tenminste dat vond Ad. Want toen we hem en Bets een PIZ-cursus, een-pensioen-in-zicht-

cursus, aanboden, was dat nergens voor nodig. Er verandert toch niks. Ja, Ad is altijd een 

beetje blind geweest voor de overduidelijkheden van alle dag. Zo schreef hij in 1969 in zijn 

sollicitatiebrief, dat hij binnenkort zijn MO-a examen zou doen. Vijf jaar later pas, op 3 juli 

1974, kreeg hij echter zijn diploma. Bets, we hebben een enorme bewondering voor jou, dat 

jij in alle wijsheid Ad die school gelaten hebt. We wensen je ook alle wijsheid nu de school 

jou Ad laat. Ik wilde bijna zeggen, dat is het grootste geschenk, dat de school jou kan geven. 

Maar ik heb zo mijn twijfels. Dankjewel, Bets en veel sterkte. (Bloemen en halsband) 

Ad. De school was niet zozeer je zorg, de mensen waren dat. Je stak een schrikbarend aantal 

uren in de school. Omdat je graag voor je mensen werkte, omdat je graag gewaardeerd werd 

door je mensen. Je zei het is mijn school; Je bedoelde het zijn mijn mensen. Een goed 

georganiseerde school was goed voor je mensen. En je had je school perfect georganiseerd. Je 

gesprekspartners raakten vaak in verwarring over de mate waarin je betrokkenheid 

bijvoorbeeld gemeend was, omdat je liever de indruk wekte je te verschuilen achter een 

mateloos verlangen naar zekerheid. Kenmerkend was, dat je de laatste weken nog een paar 

dossiers bij mij kwam brengen, met de mededeling zie je wel, dat ik het altijd goed gedaan 

heb.  

(Ad, natuurlijk) 

Ad, natuurlijk zijn wij blij, voor alles wat je in het verleden geregeld hebt voor de school. 

Voor je vaak geniale invallen. Voor je gevoel voor details. Voor je collegiale en loyale 

opstelling in het management. Maar het meest blij zijn we met wat jij voor ons geweest bent. 

Voor die kordate en toch zo aarzelende mens Ad Rovers. Daarom kan ik onverbloemd 

zeggen: Ad, wij houden van je. 

 

 

 


