
Een rups 

 

Beste mensen, 

Kun je een rups leren vliegen? 

Jos en ik zijn, om de hitte te ontvluchten, deze zomer een paar weken naar Spanje gegaan. 

Wat oude steden bezoeken, preromaanse kerkjes zoeken. En als dan het kwik rond het 

middaguur naar de veertig graden steeg, reden we in ons Nissan Micraatje de bergen in: de 

Sierra de Gredos, de Sierra de Francia, de Sierra de Demanda. 

Daar in de hoogte heersten nog lentetemperaturen. En terwijl we daar op zo’n helling zaten, 

kreeg ik een visioen van het Commanderij College. Ja, in de vakantie. Weird, hè. Ik vroeg me 

af: “Kun je een rups leren vliegen?” 

Wat wil namelijk het geval? Ik zag – op dat moment in het jaar nog - een cocon tegen een tak 

aanhangen. Het spinsel bewoog behoorlijk, terwijl het toch windstil was en geluidloos. Heel 

langzaam verscheen er een klein gaatje in het weefsel. En terwijl ik verwachtte dat het gaatje 

groter gemaakt zou worden, gebeurde dat niet, maar probeerde het beestje erbinnen door dat 

veel te kleine gaatje naar buiten te komen. Tjonge, wat stom, dacht ik al, terwijl ik naar mijn, 

he, Jos d’r nagelschaartje zocht, weer zo’n Spaanse idioot. 

Intussen was er een Spaanse natuur- en brandwacht uit het kreupelhout gekomen. De man had 

blijkbaar eerst zijn eigen brandje geblust, want hij stonk onbedaarlijk naar de alcohol. Maar 

drank verruimt. Wijzend van mijn schaartje naar de cocon, gebaarde hij van nee. Met mijn 

beste Spaans, en dat is ook gebarentaal, vroeg ik hem, of ik het gaatje een beetje groter mocht 

maken: “Podeo cortar el agujerito un poco?” Hij grijnsde en legde daarbij een gebit bloot, 

waaraan onze voorzitter van de Raad van Toezicht nog een een forse BMW zou kunnen 

verdienen. Een vlinder moet al die moeite doen, begreep ik toen van hem, en die pijn lijden 

die gepaard gaat met het kruipen door zo’n klein gaatje. Vlinder worden kost moeite. Want 

door zo’n klein gaatje te gebruiken als ontsnappingsgat, wordt al het vocht in lijf en vleugels 

uit het beestje geperst. Als hij dan eruit valt is ie in de kortste tijd gedroogd en kan ie 

wegvliegen. Een groot en gemakkelijk gat, zou een een dikke, natte vlinder opleveren die niet 

weg kan komen. En die een gemakkelijke prooi is voor vogels en ander ongedierte. 

Ik was geroerd. De man zag het, kuste me op de mond en strompelde weer met een 

onduidelijk doel de bosjes in. Ik was geroerd. 

Een rups doet alle moeite om een goeie rups te zijn. Hij graast de planten af en vreet zich vol. 

En de andere dag doet ie weer zijn best om een goeie rups te zijn. Groter en ronder en 

strakker. En zo is het goed. Rupsen zijn geweldig. Maar hoe hij ook zijn best doet, hij wordt 

alleen maar een betere rups. Als rups zal hij nooit vliegen. Maar hij heeft wel de potentie in 

zich om te vliegen. Daarvoor moet hij niet veranderen, nee hij moet zelfs transformeren. Niet 

stapje voor stapje beter worden, maar in een keer een totale ommezwaai maken. Een vlinder is 

niet een verbeterde rups, want een rups is al perfect. Een vlinder is totaal anders. 

Ik heb niet alle geduld van de wereld, dus de vlinder is zonder mij ter wereld gekomen, terwijl 

ik al weer op weg was naar een eenvoudige taveerne en een al even eenvoudige gran reserva. 



 

Het Commanderij College bestaat tien jaar. Tien succesvolle jaren hebben we hard gewerkt 

aan een prima school. We zijn van 1683 leerlingen gegroeid naar 2533 leerlingen. We hebben 

in die tijd tienduizenden kubieke meters bijgebouwd. Vanaf 1 augustus 1996 hebben we 561 

aktes van benoeming uitgereikt en 269 aktes van ontslag. 4132 leerlingen kregen een diploma. 

Het fusierapport telde 93 pagina’s, het vademecum 848 bladzijden. De rups is ontzagwekkend 

gegroeid. Dat hebben we prima gedaan. Een perfecte rups. De naam Commanderij College 

heeft een plek gekregen in het regionale woordenboek. Wie had dat durven denken op 18 

december 1995, toen bij Dientje Wijn de nieuwe naam en het nieuwe logo gepresenteerd 

werden. 

Nu tien jaar later staan we op het punt ons een pijnlijke weg te wurmen uit onze cocon en een 

groeiend bestaan als rups in te ruilen voor een bloeiend bestaan als vlinder. En precies zoals 

bij de rups moeten we niet koersen op verandering, op een stap voor stap verbeteringsproces. 

Daarvan word je geen vlinder. We moeten koersen op transformatie, totale omslag. En net als 

bij de vlinder kost dat veel moeite. Maar precies zoals bij die rups, zit de potentie voor 

vlinder, voor een nieuwe school al in ons. Ieder van ons is rups én vlinder. Ieder van ons kan 

ook nog andere dingen, dan die welke zij gedaan heeft. Mijn pedagogieleraar op de 

kweekschool, Stienen, heeft in die twee jaar dat ik les van hem had, maar één ding gezegd, dat 

ik onthouden heb. Misschien, zei hij over zichzelf, zit er wel een uitstekende tennisser in mij. 

Wij moesten onbedaarlijk lachen. We noemden hem niet voor niets juffrouw Stienen. Maar 

hij gaf aan, dat we maar een deel van ons potentieel gebruiken. Op een melancholische wijze 

heeft Rob de Haas dat eens verwoord in een kerstverhaal: “Wat zou ik graag, nog eens 

terugwandelen langs de kruispunten van mijn keuzes en kijken wat een andere keuze 

opleveren zou.” 

 

Ik wens ons dat iedereen dit jaar zichzelf anders wordt. 

Een groeizaam jaar toegewenst. 

 

 

 


