
Beste mensen 

Vroeger was nostalgie nog mooi. De spreuk van het laatste weekinfo van dit 

schooljaar. De fraaiste relativering van een dodelijk gevoel: nostalgie. 

Terugkijken moet, maar terug blijven kijken is een karakterzwakte. Net als 

een achteruitkijkspiegel in een auto veiligheid geeft, geeft nostalgie dat. Door 

terug te kijken kun je weer inspiratie opdoen en tevredenheid. Maar net zo 

min als je in je auto in je achteruitkijkspiegel kunt blijven kijken, is het 

gezond permanent de blik gericht te houden op het verleden. Daarom zal ik 

vanmorgen maar beperkt teruguitkijken.  

Het schooljaar 2001 – 2002 wordt natuurlijk gekenmerkt door de bouw van 

ons onderwijs. Aan de hand van Ed de Boer hebben we geprobeerd meer vorm 

te geven aan de vaardigheden. Het is een traject geweest, dat we enthousiast 

hebben aangepakt, dat door een forse dip is gegaan, maar dat voor het vmbo 

in ieder geval een vervolg zal kennen. De winst van het traject is voor mij 

misschien niet zozeer de vorderingen op het gebied van het 

vaardighedenonderwijs, maar vooral de constatering dat er meer dan 

voorheen door collega’s inhoudelijk overlegd is over onderwijs en lesgeven. En 

niet alleen over de vakgroepbusiness van toetsing en organisatie. Daarnaast 

constateer ik dat de directies van vmbo en vwo/havo meer dan ooit aan 

lesbezoek hebben gedaan het afgelopen schooljaar. Onderwijs is teamwork, 

dat zich niet mag afspelen achter de bangelijk gesloten lokaaldeuren. Net zo 

goed als wij vinden dat onze leerlingen moeten leren, moeten wij de 

ontvankelijkheid hebben om zelf te leren. Nostalgie ten aanzien van ons eigen 

kunnen is daarbij beslist even gevaarlijk als vooruitrijden op de 

achteruitkijkspiegel. 

Bij snel achteruitkijken naar dit schooljaar zie ik een tweede belangrijk 

resultaat. De organisatie is verder aan het groeien. Natuurlijk ook in 

leerlinenaantal, maar vooral in vorm. Het meest recentelijk zie ik de fusie met 

de Deken van den Heuvelschool, tot Commanderij College, sector 

praktijkonderwijs. Wij zijn ervan overtuigd, dat we daarmee onze opdracht 

kunnen vervullen, namelijk het dicht bij huis onderwijs bieden aan alle 

leerlingen die van het basisonderwijs afkomen. Voor moeilijk lerende 

kinderen kan met deze fusie een school in het Gemertse open blijven, waar 

door de omvang (er zitten 70 leerlingen op de school aan de pater vd 

Elsenstraat) al enkele jaren het risico bestond, dat deze onderwijsvoorziening 

zou verdwijnen. Ik dank hier de medezeggenschapsraden voor hun 

constructieve opstelling bij het totstandkomen van deze fusie. De organisatie is 

ook veranderd, maar dat vindt zijn beslag pas volgend jaar, door het 

samenvoegen van de locaties Gemert en Laarbeek van het vmbo. Het 

afgelopen jaar zijn een aantal zaken al samen gedaan: apv’s, scholing, 

onderwijsstaf en begeleidingsstaf. Het komend jaar gaan we verder onder 1 

directie, de samenstelling waarvan in maart geschiedt is. Richard, Henk en 



Peter wens ik een leerzame samenwerking toe. Terugkijken heeft geen zin. 

Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Elke 

dag begint het leven opnieuw. 

Met deze samenvoeging, en nu word ik wel even nostalgisch, is een 

indrukwekkend tijdperk afgesloten in het Laarbeekse. Als een Michelangelo is 

er door Ad Rovers de afgelopen eeuw gebeeldhouwd aan een locatie die een 

geur van degelijkheid en vriendelijkheid, zo niet van heiligheid rond zich had 

hangen. Ouders stuurden hun kinderen graag naar de wat kleinere mavo-vbo 

aan de Wijnkelderweg. Op een vaderlijke, edoch strenge wijze, die geen 

tegenspraak duldde, gaf Ad leiding aan een groep die niet alleen hard werkte, 

maar dat ook deed in een kameraadschappelijke sfeer. Zo fanatiek als Ad zijn 

schooltje profileerde pal tegenover het Gemertse en ook Helmondse geweld, zo 

loyaal heeft hij na de fusie in 1997 meegewerkt aan een sterk en ook weer 

degelijk Commanderij College. Als managementteam hebben wij enorm veel 

van Ad kunnen leren, of dat ook gelukt is, is natuurlijk omgekeerd evenredig 

aan de flux de paroles et details die Ad over ons uitstortte. Stop. Dit is geen 

afscheidstoespraak, Ad,want volgend jaar willen we nog gebruik maken van je 

kwaliteiten (overigens zonder de door jou gesuggereerde gouden handdrukken 

(want nederig ben je niet met 1000 euro per dagdeel)). Aan het eind van het 

komend jaar zullen we gepast afscheid nemen van de Kannibaal achter het 

kanaal. Ik weet zeker met dezelfde warmte, als waarmee jij afgelopen 

woensdag door je bloedeigen personeel in het bootje bent genomen. Dank je, 

Ad. Ik hou van jou.  

Maar hoe triest ook, het verleden van Waltherus de Beecke wordt nog 

definitiever afgesloten door het vertrek van een van Ads vroegere adjudanten, 

Jan van Erp.Ook van hem nemen we volgend jaar, maar dan in het begin, 

afscheid, want zijn werkzame leven op het Coco is effectief gisteren afgelopen. 

Jan heeft in zijn Waltherustijd (en ver daarvoor in het aarlerixtelse), vanaf 

1966 hier werkzaam, allerlei rollen gespeeld binnen het onderwijs,. Niet alleen 

in de school, maar ook daarbuiten. Daarbuiten als onderwijs- en 

organisatieadviseur , bijvoorbeeld drie jaar lang als kaderdocent binnen het 

landelijk Integratieproject Scholengemeenschappen. En binnen de school als 

adjunct-directeur begeleiding met name voor de bovenbouw, en als adjunct-

directeur organisatie en beheer. Alles wat de school kocht ging door zijn 

handen. Hij was de herbouwer van een afgebrand Waltherus, soms zelfs 

eigenhandig. En natuurlijk als anker om Ad Rovers op de begane grond te 

houden. Jan was inzetbaar, zoals hij zelf zei, als een joker: overal. En met de 

fusie bleef dat zo. Eerst Adjunct-directeur op locatie Josephstraat met zijn 

eigen inzet rond het rooster en de invaltrofee. Later als adjunct-directeur 

beheer op locatie Sleutelbosch, een plek waarop hij zich overal mee bemoeide 

en ook eerlijk aangaf, het vervelend te vinden, als hij dingen uit handen moest 

geven. Jan, een gepast afscheid volgt nog, maar ik dacht, toen ik vanmorgen de 

post zag, dat moet ik jou toch nog: het boek van de technische unie.  



Genoeg teruggeblikt, vooruit, want elke verandering is een verbetering. 

Nostalgie is dodelijk. Het had vandaag zijn climax moeten krijgen, maar de 

omstandigheden noopten ons uit te wijken naar hier: de nieuwbouw. Over de 

bouw zelf is al genoeg gezegd bij hoogste punt en bij de overdracht, ik wil 

alleen onder de aandacht brengen met welk een gretigheid, inspanning en 

transpiratie eenieder aan de slag is gegaan, net in de heetste tijd van het jaar, 

de drie dagen dat het in Nederland jaarlijks zomer is, alles inpakken, 

weggooien, verhuizen, schoonmaken en herplaatsen. Ontzag, petje af, 

bewondering. Al die zwoegers wil ik bedanken in een gebaar naar drie mensen 

toe, waarvan ik zeker weet, dat de rest van het team er zich in zal herkennen. 

Theo v.d. Elzen, Henk Dennemans, Jacques Donkers, graag even hier.  

Blijf even staan. Ik zou graag vooruit willen kijken. We hadden vandaag het 

logo willen onthullen. Dat zullen we aangepast doen. Richard, Henk en Peter 

kom even hier. Ik wil even kijken of jullie samen kunnen werken, en samen 

kunnen werken met de drie heren hier. Ik heb hier een wezenlijk onderdeel 

van het logo liggen. Uitgevoerd in roestvrij staal: het kan zo niet meer kapot. 

Net zo min als het vmbo.  

Jullie moeten er zelf kleur aan geven. Zet maar eens in elkaar, dan kan Rob de 

Haas dit gestuntel vastleggen. 

Beste mensen 

Vroeger was nostalgie nog mooi. Maar het verleden kan nog lang niet tippen 

aan wat er komt.  

Laten we daarom nostalgie inruilen voor verlangen. Verlangen naar wat er 

komt. Natuurlijk de vakantie, maar vooral naar de nieuwe kansen die we 

krijgen in een nieuw vmbo, een nieuw vwo/havo. Nieuw onderwijs waaraan 

wij mee mogen bouwen.  

De zee 

Wanneer je een schip wilt bouwen 

Breng dan geen mensen bijeen 

Om timmerhout te sjouwen 

Of te tekenen alleen 
 

Voorkom dat zij werk ontvangen 

En deel ook geen plannen mee 

Maar leer eerst mensen verlangen 

Naar de eindeloze zee. 
 

Ik wens jullie een heel prettige vakantie 
 
 


