
Beste mensen, 

 

Ieder jaar vraag ik me weer af, in hoeverre mijn woordje aan het einde van 

het schooljaar een functie heeft. Valt het misschien binnen de categorie 

rituelen, zoals we dat kennen bij godsdienstige vieringen, de opening van de 

staten generaal of de paringsdans van de vetkuif hop. Rituelen die met veel 

glans en luister omgeven zijn, bol staan van archaïsche formules en meestal 

leiden tot drankgebruik na afloop. 

Is dit een bijeenkomst van lome lemmingen die braaf wachten op het moment 

dat ze zich van de rots af kunnen storten, een concilie belegen bisschoppen die 

best wel weten dat er andere hetere zaken zijn dan flambouwen, een blik 

politici die wel zwijgen, maar niet luisteren. 

Ik weet het niet.  

Maar ik maak me graag wijs, dat deze bijeenkomst er een is van een aantal 

per jaar waarin zich expliciet het Commanderij College als brede 

scholengemeenschap manifesteert. Bijeenkomsten waarin er een gevoel van 

“Cocobreed” voelbaar is. We hebben dat meestal in feestsituaties, zoals de 

personeelsdag. Dat is ook het gemakkelijkste. 150 krakende lijven in Fitland, 

200 dames en heren op de nieuwjaarsreceptie. 250 kleurige smoelen en 

smoeltjes in de jaargids. Het gezamenlijke succes van de examens dit jaar. De 

liederen en de liederlijkheid op de diverse jubileavieringen. Een mis met drie 

heren. 

Deze bijeenkomst is er ook om samen Cocobreed terug te kijken. Samen het 

Cocogevoel op te roepen, dat het jaar ons bood. Deze bijeenkomst geeft ons de 

gelegen-heid even terug te denken aan Wim Renders die op 28 november 

overleed. Terug te denken met verdriet, maar ook met een warm hart. De 

manier waarop zijn school afscheid van hem heeft genomen was waardig en 

herinnerbaar. 

Het was überhaupt een jaar van afscheid Jan van Erp, Ineke Wentink, 

Willebrord Wilbers, Mari Jansen, Evert Nooijen, Gerard Verhappen, Jan 

Pennings, André Duijmelinck. Afscheid van Harrie Jeuken, een laatste blik op 

Ad Rovers. 

Volgens sommigen het afscheid ook van de aparte dingen van Laarbeek. 

Ondergedompeld geraakt in het grote Vmbo. 

Ik maak me echter wijs, dat deze laatste bijeenkomst van het jaar ook een 

ritueel is, zoals het joelfeest van de Germanen, zoals het communiefeest uit 

onze jeugd, zoals de Oranjemarsen in Ulster. Rituelen die inhoudelijk to-taal 



niets voorstellen, die zich jaarlijks dwangmatig herhalen als de rondedans van 

de Derwisjen, maar die steeds weer gevierd worden, om aan te geven dat 

barbaren, christenen en Russen een groep vormen, bij elkaar horen. 

Blindelings en gehoorzaam. 

In het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw (wat is geschiedenis 

toch kort van stof) is een aantal scholen in Gemert en Laarbeek bijeen 

geschraapt tot het Commanderij College. Culturen, herinneringen, rituelen 

zijn meegekomen. Bij rituelen hoef je niet na te denken. Ze hebben het gelijk 

van het verleden. Van de herhaling der jaren. We doen het al twaalfhonderd 

jaar zo. Nuchter voordat we ter communie gaan, maagd voordat we het 

huwelijk consumeren, zingend voordat we de kerk uitgaan. 

We hebben hier collega’s die zijn begonnen op lhno Ma-riëngaarde, op lhno 

Beek en Donk, op mavo Mariëngaarde, op de Willibrordmavo, op de L.A.S., 

op scholengemeenschap Walterus de Beecke, op Technische school Doregraaf, 

op mlk school Deken van den Heuvel, op het Macropediuscollege.  

Tot capita, tot senses. Het lijkt bijna onmogelijk daar een groep van te maken 

die zich verliezen kan in opnieuw bindende rituelen, want rituelen zijn 

onbewust. Je kunt ze niet injecteren als het dna in een kloon. Rituelen moeten 

groeien. Vaak zo lang zelfs dat ze weer opnieuw verstikken in dogma’s. Van de 

sadoela op Nieuw Guinea is bekend, dat ze het christendom als nieuwe 

godsdienst omarmden, maar een varken aan het kruis nagelden.  

 

Ik heb niet de illusie dat de fusie voltooid is, maar vandaag voel ik me toch een 

beetje de hogepriester die de oude afgodsbeelden, de dogma’s van de vroegere 

scholen, op de brandstapel wil gooien. Oude bezweringen bazelend, formules 

voorliegend aan een volkje goedgelovigen. Voorbij, voorbij, o en voorgoed 

voorbij. 

Hier aan de Stroom, ginder op de hoek, is René v.d. Crommenacker 27 jaar 

geleden begonnen op de landbouwschool; is Jos van Waterschoot in het 

gebouw hiernaast 35 jaar geleden begonnen op de Willibrordmavo, , is zelfs 

35,5 jaar geleden hier tegenover Adrie Somers begonnen op de 

huishoudschool, een half jaar eerder dan Gabriël.  

De Stroom bestaat niet meer, de Josephstraat bestaat al een jaar niet meer. Er 

rust van nu af aan een taboe op deze namen. Ik kan geen Sleutelbosch meer 

horen. Wee haar wier verrimpelde lippen die namen nog prevelen, die nog 

kaarsjes brandt voor de Mammon: verbanning uit het paradijs van het 

Commanderij College is haar lot.  



Van nu af aan hebben we alleen nog maar het vmbo, het praktijkonderwijs en 

het vwo/havo. Geen litanieën van onderscheid,  

Mijn woordje aan het einde van het jaar is waarschijnlijk onderdeel van een 

eindeloos ritueel. Vorig jaar en volgend jaar waren en zullen de teksten 

hetzelfde zijn. Herinnering en herkenning. Jullie wachten allemaal op het “Ite 

Missa est”. De dorpskroeg lonkt. Ga. 

Het enige dat je hoeft te onthouden is de geur van wierook en de klank van het 

Gregoriaans. Inhoud is nooit belangrijk. 

 

Prettige vakantie. 

 


