
PIET HUBERS! 

Beste Piet, Mieke, kids 

Beste aanwezigen 

 

Ik denk, dat het ongeveer 10 centimeter gescheeld heeft, of het Commanderij College had 

vandaag heel wat geld kunnen besparen bij deze festiviteiten. 

Het is waarschijnlijk te danken aan de reactie en de rust van Piet Hubers, dat de onstuimigheid 

van die andere zilveren jubilaris niet meer onheil aangericht heeft dan die nu al gedaan heeft. 

Cryptisch? Wel nee. Ergens in 1971 miste in de buurt van het kruisbeeld bij de Mortelse Wilg 

een rode fiat 850 coupé bestuurd door Piet Hubers een voortrazende groene DAF 55 met 

daarin Martien van Diesen. Door op je rem te trappen, Piet, heb je mij voor een ramp behoed 

en het Commanderij College er misschien een bezorgd. 

Ik vind het heerlijk juist jou te mogen fêteren met je jubileum, die 25 jaar geleden samen met 

mij aarzelend binnenstapte in de personeelskamer van de Willibrordmavo, waar al gauw 

bleek, dat de zitplaatsen vergeven waren volgens de regels van hiërarchie en anciënniteit aan 

grootheden als Fons van Mechelen, Dré van Elderen, Harrie Ermers en Mijnheer Beeren. We 

stonden toen onder aan de afvloeiingslijst ongeveer plaats 16 en 17 en nu staan we nog op 

plaats 16 en 17, maar die staan nu verrekt hoog op de afvloeiingslijst. 

Jij kwam heel breed bevoegd binnen en al hadden we toen al een Jules Prick, die het laatste 

lokaal boven aan de gang bevolkte en al beweert Wim Poels, dat hij het eerste 

natuurkundeboek op school heeft aangeschaft, Net als Harry Brugmans voor biologie, was jij 

de grondlegger voor natuurkunde en scheikunde I. Jij begon met alleen een set 

Maagdenburger halve bollen, die hun maagdelijkheid al decennia kwijt waren, want 

geschonken bij de stichting van de school en met een toestel van Kipp waar je om er waterstof 

uit te laten komen, eerst waterstof in moest doen. Door jouw toedoen is de outillage van 

lokaal 414 waardig geworden om in het vernieuwde onderwijs in de natuurvakken aan onze 

leerlingen te geven. Dertig leerlingen kunnen bij jou practicum volgen, al heb je dat niet zo 

graag. Wel dat practicum, maar niet die dertig leerlingen. 

Al had je voorrang op die dag zo'n 25 jaar geleden in Mortel, thans De Mortel, je nam het 

niet. En dat mag typerend genoemd worden voor jou. Je geeft voorrang. Je geeft de mensen 

om je heen de ruimte. Terugkijkend zie ik in de schoolgeschiedenis een heleboel tumultueuze 

zaken. De uitgave van het “Stroompje”, een blad met de uitstraling van Propria Cures. De 

troonstrijd bij de start van het Macropediuscollege als een Romeinse keizermoord. Het project 

voedsel in de volledig heterogene brugklassen dat op een oneetbaar prakje uitliep. De val van 

het bestuur op een duistere maandagavond boven in fase 1. Maar als ik zo blader door de 

uitspattingen van de Willibrordmavo, het Macropediuscollege, het Commanderij College, 

vind ik jouw naam niet bloedbevlekt terug. (hoewel ik niet precies weet, wat er op die 

kaartavonden gebeurde met Harry, Stef en Gerard). 

 Je vormde een vaste harmonieuze waarde in de binashoek niet alleen, een harde werker voor 

het mavokamp, een gewaardeerd medewerker aan buitenschoolse activiteiten. Maar altijd 



voorrang gevend aan andere, wat onstuimigere types. In de luwte. Dat maakte je zo 

beminnelijk. Dat maakte je voor iedereen acceptabel als voorzitter van het secties-overleg. 

Dat maakte, dat toen je vorig jaar afdelings-coördinator werd voor mavo 3 en 4 je mede-

kandidaten daar alle vrede mee hadden: “Natuurlijk, Piet, dat is een voor de hand liggende 

keuze.” 

Toen ik zat na te denken over een karakterisering voor jou moest ik de degelijkheid van Jan 

de Bok, de hardwerkendheid van Cor de Laat, de vriendelijkheid van Nico Huijbers en het 

flegmatieke van Harrie van Meurs proberen te mengen. Maar dat is niet eerlijk, want jij bent 

Piet Hubers. Toch weer anders. Want hoe moet ik anders die bezopen fietstocht inpassen na 

het zilveren jubileum van Wim Poels inpassen. Je carnavaleske activiteiten. Je herhaalde pech 

net voordat je op vakantie ging. Je slepende trede en je melancholieke snor. 

Piet, ik heb je 15 jaar mogen volgen, omdat je me toen voor hebt laten gaan. Ik hoop voor jou, 

maar ook vooral voor het Commanderij College dat er nog een aantal van die geweldige jaren 

volgen. Want we houden van je. 

Proficiat. 

 


