
Gerrit van de Hurk 

Der Mohr hat sein Arbeit getan, der Mohr kan gehen.  

 

Beste Gerrit, 

 

Sorry voor de Duitse tekst van Friedrich Schiller, want ik weet, dat jouw belangstelling voor 

het bui-tenland wel heel erg minimaal is. Voor vakantie überhaupt, zodat ik vermoed, dat het 

woord überhaupt al teveel gevraagd is. Er gaan geruch-ten, dat je ooit 1 dag in Luxemburg op 

vakantie geweest bent, maar dat is zelfs niet zeker. Er schijnt namelijk iets geweest te zijn met 

een bed-denzak. Voor jou gold de dichtregel van Jules Deelder: “Als ik mijn ogen toe doe, 

ben ik in Ho-nolulu.” 

 

Toch heeft die Friedrich Schiller ooit een gedicht geschreven (Das Lied von der Glocke) met 

een op jouw toepasselijke regel: ”Onder een goed ge-sprek, schiet het werk lekker op.” Als ik 

terugkijk op de twintig werkzame jaren die jij op het Ma-cropediuscollege en 

Commanderijcollege hebt doorgebracht, dan bestaat de neiging jouw spaarzucht (of 

schraapzucht) te roemen, terwijl juist jouw bereidheid tijd en woorden aan mensen te besteden 

veel kenmerkender genoemd mag worden. Op je kantoor konden mensen terecht voor hun 

rechtspositionele, salaire en fiscale vra-gen, maar nog meer zocht jij de mensen zelf op. Met 

Uszo-formulieren, mutatieformulieren en toto-formulieren bezocht jij de collega’s thuis. Je 

maakte het hen gemakkelijk en bovendien, zo zei je, kon je daardoor de mensen ook beter 

begrij-pen. Je was voorzichtig met mensen. Je trok er tijd voor uit. 

Net zo goed, als je vond, dat achterstallige beta-lingen door ouders beter met een rustig 

gesprek ten huize konden worden afgewerkt dan via aan-maningen of incassobureaus. In alle 

Macropedi-usjaren slaagde je erin nagenoeg honderd pro-cent van de ouderbijdrage en de 

boekenboetes zo binnen te halen, al kostte dat soms vier, vijf bezoeken per nota. Maar nooit 

sloeg je met de vuist op tafel: je bleef praten. Misschien wel van-uit het standpunt: eerlijk 

duurt het langst. Je was niet gauw uitgepraat.  

 

Dat je daardoor soms ook wel eens onvindbaar was, moesten wij dan maar op de koop toe ne-

men. Zo werden de banken bijna dagelijks door jou bezocht voor een beleggingsadvies. En 

reis-bureau de Wit leverde haar bussen goedkoper als je even zelf naar Handel toereed. Maar 

bedenk Gerrit: “Alleen een hoge ambtenaar,, is iemand die van zijn kantoor kan wegblijven, 

zonder dat iemand hem mist.” 

 

Daarbij beheerste jij de kunst van het goede ge-sprek, althans volgens de definitie van Oscar 

Wilde: “Alles aanroeren en op niets diep ingaan.” Omzichtig als een maagd in de eerste 

huwelijks-nacht begon je aan een zin, liet duidelijke stiltes vallen, in de hoop dat je partner 

(gesprekspart-ner) het wel over zou nemen, de stilte zou aan-vullen en je daardoor de 

informatie zou verstrek-ken die je graag wilde. Als een balletdanser ba-lanceerde je rond de 

stier, zonder je er toe te la-ten verleiden een torero te worden. Kwam de in-formatie niet, dan 

trippelde je weer weg, om als een goed biljarter over de band te spelen: via een andere weg te 

krijgen waar je recht op meende te hebben. Je was als een kappersstoel die zich voegt naar 

alle billen. 

 

Gerrit, jij en ik hebben honderden gesprekjes ge-voerd op die manier. Bij de meeste was een 

half woord (meer had je soms niet) voldoende om verder te kunnen. Hetgeen me daarvan het 

meest bij gebleven is, is het gegeven, dat die ge-sprekken maar zelden over getallen gingen. 

Daar hadden we jou voor ingehuurd in een tijd, dat het financieel slecht ging op het 



Macropediuscollege. Je had bewezen, dat je als een goed huisvader en schatmeester daarmee 

om kon gaan. Daar hoefden we het niet over te hebben: dat kon ik blindelings aan je over 

laten.  

 

Meestal kwam je even buurten over je zorg rond de school. Het college was jouw school en 

als de uitstraling daarvan naar buiten toe schade dreig-de te lopen, klopte je aan. Heel 

voorzichtig. Ich hab bloss ein Amt und keine Meinung. Als een collega een verkeerd 

verkiezingsaffiche voor het raam had hangen, vroeg je je af, of vanuit de di-rectie niet alleen 

CDA-posters moesten worden toegestaan. En als een collega in een naburige plaats de 

dorpelingen tegen de haren had inge-streken door een nieuwe bank of een nieuwe school mee 

op te richten, dan fronste je ten over-staan van mij je wenkbrauwen. Maar nooit drei-gend, 

want als om het te relativeren vroeg je in één adem, of ik een banaan wilde. 

Overigens, hoe kan iemand, die meer dan 43 jaar gewerkt heeft voor een baas, zich verzetten 

te-gen poster van de PvdA. Minister Ritzen van on-derwijs zei eens: Jazeker, werken is links. 

 

Ook in de vakantie was je volop met school be-zig. Je ging toch niet op vakantie. Dat ging 

niet, want de post moest toch ook opgehaald worden, als de rector op vakantie was en de post 

tijdens de vakantie door de PTT te laten opslaan kostte achtentwintig hele guldens. We 

hadden samen een halve afspraak over het openen en sluiten van de poort voor de post. En 

samen hebben we nog eens de hele onder- en bovenverdieping van fase 2 staan droogdweilen, 

toen een oud-collega de brandslang niet goed afgesloten bleek te heb-ben. 

 

Je gaf nooit een hard NEE. Als je het niet eens was met een financiële regeling, een afspraak 

rond de ouderbijdrage, de afwikkeling van een op-frisverlof, dan ging je drie keer het gesprek 

aan (nooit de discussie) en voerde je uiteindelijk de afspraak uit. Je was collegiaal en loyaal.  

 

Hoewel je ook wel zo kon manoeuvreren, dat je toch kwam waar je wezen wilde. Als ik je er 

op attendeerde, dat je nog nooit om negen uur op school was geweest, het begin van je 

werktijd, glimlachte je: “ik ga toch altijd om negen uur al van huis weg” . En raad vragen was 

vaak beves-tiging zoeken. 

 

Gerrit, men kan niet rechtvaardig zijn, als men niet menselijk is. En dat straalde je uit. 

Menselijk-heid. Beminnelijkheid. Ik weet zeker, dat bijvoor-beeld het OOP daarover straks 

nog wel iets te zeggen zal hebben. Jouw verhalen in de pauzes en bij Gerard Verhappen aan 

de bar, jouw toe-spraakjes bij jubilea van collegae-OOPers spran-kelden van leven. Alsof je 

bedacht ”je moet je al behoorlijk ziek lachen, om enigermate gezond te blijven:”  

Het gaat om mensen. “Airconditioning garandeert nog geen goed bedrijfsklimaat.” En in jouw 

geval al zeker niet, want airconditioning slaat op je adem, net als die beddenzak. Maar 

gelukkig is er dan SOZO (sport op zaterdag ochtend) waar je de longen weer kon doorluchten. 

Waar je overi-gens ook weer uitblonk door je voetballen als een ballerina: lichtvoetig, speels 

en grinnikend. Niet zoals Michels: “Een bal is een bal. Ze zijn alle-maal rond. De rest is 

lulkoek.” Nee, ook bij SOZO was het contact, het plezier, het team het belang-rijkste; niet het 

resultaat. En dat is toch opvallend voor een boekhouder. 

 

Boekhouder, administrateur, dat was je natuurlijk ook. Maar ik denk, dat we je minder als de 

admi-nistrateur van de school zullen herinneren, dan als Gerrit. Gewoon Gerrit. Ja, want als 

admini-strateur ging het natuurlijk hartstikke slecht met jou. Je zat eeuwig in hetzelfde 

dilemma als de varkensboeren: “Geld is als mest, het levert al-leen iets op, als je het 

verspreidt.” Of zoals de Engelsen het benoemen: “Je kunt een koek niet tegelijkertijd opeten 

en bewaren.” Maar voor jou gold, dat een volle buidel zwaar is, maar een lege nog zwaarder. 



Wim Poels zou zeggen: ”Geen geld, geen Zwitsers”. Martien Jacobs zal dadelijk over dit 

afgrijselijke aspect van je werk, geld, meer vertellen.  

Geld stinkt niet, was nog te zwak uitgedrukt voor jou. Giraal geldverkeer had je eigenlijk het 

liefst afgeschaft. Het losse geld uit de automaten, de kwartjes van de avonden van de 

leerlingenraad, ja zelfs de limonadebesmeurde plastic penningen van de examenfeesten 

gingen liever door je hand dan girobetaalkaarten of bankafschriften. Geld moest tastbaar zijn 

en veel, kilo’s. 

 

Vanaf nu hoef je je niet meer af te vragen, hoe-veel je moet bewaren en vooral waar. Hoeveel 

dat er gespaard moet worden. Werken en sparen maakt rijke knechten, zeggen de Duitsers. 

Van dat getob ben je af. Getob is als een schommelstoel: het houdt je bezig, maar het brengt 

je nergens. En je bent nu onderhand wel toe aan een andere schommelstoel. 

 

Gerrit, 

So leben wir und nehmen immer Abschied. Elk afscheid betekent de geboorte van een 

herinne-ring. Herinneren betekent ook keuzes doen. Ik vond het typerend voor jou, dat je bij 

die herinne-ringen de school zo’n belangrijke plaats wilde la-ten innemen, dat je zelf met een 

voorstel kwam, hoe FPU-ers betrokken te laten blijven bij de school. Terugkomen op 

personeelsfeesten, het kerstcadeau, een vutborrel. Alleen die maande-lijks tray bier kan ik je 

niet beloven. 

 

Herinneringen zijn als insecten: vlinders of wes-pen. Voor mij, Gerrit, zal mijn herinnering 

aan jou de lichtvleugeligheid houden van vlinders. Ik zal die herinnering koesteren. Ik heb 

heerlijk met jou samengewerkt. Regelmatig een sigaar. Een bor-rel aan de vijver. Ik hoop, dat 

we je nog niet he-lemaal hoeven te missen. 

 

Gerrit bedankt. 

 

 

 

 


