
Antoon van der Heijden 

Beste aanwezigen, Lieve Anton 

Als je onder een schaduwrijke notenboom zit te genieten van de najaarszon, kun je je moeilijk 

voorstellen, hoe decennia eerder een kromgetrokken boertje of een opgewekte schooljuffrouw 

een klein boompje plantte, dat bijna zelf nog beschermd moest worden tegen de zon. Boompje 

groot, plantertje dood. Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij. Ook de geschiedenis van de 

boom wordt langzaamaan onzichtbaar. De droge zomers, dat hij bijgewaterd moest worden. 

De stormen waarna hij weer wat rechter gezet moest worden. De takken die er afgerukt zijn, 

en de jaren dat er nauwelijks een noot te rapen viel. Vergeten, als je wat zit te doezelen in het 

geluk van september. 

Eén van de plantertjes van het Commanderij college gaat vandaag weliswaar niet dood, 

gelukkig, maar zijn afscheid kan de vergelijking ermee aan. Nu de boom van het 

Commanderij college in staat is stormen te trotseren, blikseminslagen te boven te komen en 

droge zomers te weerstaan, wil ik even terug blikken op een van zijn plantertjes. Het is geen 

geschiedschrijving, het is mijn persoonlijke ervaring. 

Op 31 oktober 1984 was Antoon nog helemaal niet in beeld in het Gemertse 

onderwijsbestuur. Maar toch is die datum in dit kader van belang, omdat op die dag de 

directeuren van de vier scholen voor vo in de subregio Gemert - Beek en Donk voor het eerst 

praatten over samenwerking en samengaan. Pas meer dan 10 jaar later, op 30 januari 1995, 

tekenden drie van de vier schoolbesturen een principeakkoord over een fusie. Op 1 augustus 

1996 startte het CommanderijCollege 

De bijdragen van Wim Peeters, Piet van de Burgt en Antoon van der Heijden, de laatste als 

voorzitter van het schoolbestuur van TS Doregraaf waren doorslaggevend voor de 

totstandkoming van de fusie. Hoewel, het woord doorslaggevend bij Antoon misschien niet 

op zijn plaats is, want het suggereert druk, geweld, kracht, dwang en dergelijke. En Antoons 

handelen onderscheidde zich juist, als bij de groei van een notenboom, door natuurlijkheid, 

soepelheid, evenwicht. Zo zal zich waarschijnlijk niemand herinneren, gezeten onder de 

weldoende beschutting van het Commanderij College, dat u hier, als Raad van Toezicht, 

geplant bent door Antoon van der Heijden. Hij was het die in de vergadering van 12 december 

1994 in het Macropediuscollege dit voor het onderwijs unieke model op tafel legde. Er is niet 

fel over gediscussieerd, geen ruzie over gemaakt. In latere vergaderingen werd er als 

vanzelfsprekend over gepraat. Antoon voelde blijkbaar het juiste moment en de juiste 

stemming aan om zijn idee te poten. En dat nu, vind ik een van de kenmerken van Antoon: het 

aanvoelen in alle natuurlijkheid van wat er leefde in een vergadering en daar op in gaan. Hij 

had nooit het shockeffect of de harde vuist nodig om iets te bereiken. Hij sloeg geen heipalen, 

hij plantte bomen. Hij zette mensen liever aan het denken met welgemikte opmerkingen en 

vooral met openhartige vragen. Soms stellen mensen vragen die aanvoelen als verwijten of 

die de stelligheid hebben van beweringen. Antoon stelde vragen die de lichte prikkeling 

hadden van verwondering en tegelijkertijd de onontkoombaarheid van een roodgeverfde 

meisjesmond. Antoon is klassiek geschoold. Ik vermoed Socrates daarachter. De grote vrager. 

Beweringen bevriezen, vragen doen groeien, doceerde deze verwaaide Griek. 

Omdat Antoon daar heel authentiek in was, overtuigde dat. Zijn tuinarchitectonisch 

mesterstuk daarin was wel zijn gesprek in het najaar van 1995 met de Medezeggenschapsraad 

van TSD, Technische School Doregraaf. De kwestie ging er over, waar planten we de 



gemengde en theoretische leerweg? De jongens van de MR onder leiding van 

deeltijdvoorzitter en voltijds bouwvakker Ad Wisse, dreigden de tuin te vernielen en zij 

hadden al plannen om het voorzichtig aangelegde gazon van het fusierapport te doorgraven 

met loopgraven en andere betonnen verdedigingsstellingen. Het leek er op, of er geen 

boompje meer geplant kon worden. Ik mocht bij die vergadering niet aanwezig zijn. Ik wist 

dus van niets toen ik de volgende morgen op mijn kamer aan de Sleutelbosch met kloppend 

hart en bange vermoedens een gesloten brief van da MP i,n ontvangst nam. De zakelijkheid 

van de bezorging liet niets te raden over. Maar toen ik de brief las, dacht ik, het is toch herfst, 

dit voelt aan als lente. De MR was 180 graden gedraaid en betuigde haar wil om mee te 

werken aan de voorgelegde oplossing. Onmogelijk, dacht ik. Van mijn gewaardeerde 

medestrijder Martin Jacobs hoorde ik nadien de werkelijke toedracht. De rol van Antoon in de 

vergadering als groeibevorderaar. Hier wat mestend, daar wat snoeiend. Maar steeds langs 

lijnen van geleidelijkheid, groei, net zolang, en ik citeer Martin Jacobs nu, totdat de MR de 

idee had dat ze het allemaal zelf gezaaid en geplant had. 

Vragen sten, belangstelling tonen, menselijk zijn. Zo heb ik Antoon ervaren tijdens de fusie. 

Maar ook, een mens verloochent zich ten slotte niet, als lid van de Raad van Toezicht. Hij was 

oprecht geïnteresseerd. En terzake kundig. Hij bereidde de vergaderingen altijd consciëntieus 

voor, maar wist als een goede toezichthouder, dat vragen niet over details moesten gaan, maar 

over filosofieën, over achtergronden, over denkwijzen Wat dat betreft zouden we moeten 

overwegen zijn beeltenis in de toekomst tijdens de vergadering op de tafel te laten staan. In de 

vorm van een tuinkabouter. 

Niet alleen als voorzitter van het college van bestuur, maar ook als Martien van Diesen ben ik 

altijd heel erg blij geweest met de wijze waarop Antoon met de school en haar mensen 

omging. Met voorzichtige hand de dorre blaadjes uit de rozen plukkend. De naam vragend 

van een nieuwe plant. Ik ben een praatgraag en nogal dominant figuur, maar door Antoons 

wijze van vragen stellen heeft hij ook bijgedragen aan mijn functioneren. Even rust nemen, 

een vraag stellen, nadenken. Die gedachte aan groei vind ik het koesteren waard, als ik zit 

onder de notenboom van ons college. 

Bedankt voor de groei van de school, bedankt voor mijn persoonlijke groei 

Antoon, bedankt voor een eeuw liefdevol tuinmanschap. 

 

 


