
Beste ouders, docenten ook  

Een paar jaar geleden belde de bekende illustrator en tekenaar René Pullens 

mij op. Hem was gevraagd een boek voor jeugd van 12 tot 18 jaar van 

tekeningen te voorzien, waarop diezelfde jeugd voorkwam. Zijn vraag was, of 

hij in de pauze foto’s mocht maken van die jeugd in de gangen van onze 

school. Van die foto’s zou hij dan thuis gebruik maken, om ze te verwerken en 

bewerken tot tekeningen. Een paar dagen nadat hij die prentjes gemaakt had, 

kreeg ik weer een telefoontje. Een verontruste ouder had van haar kind 

gehoord, dat er naaktfoto’s gemaakt waren in de gangen van het 

Macropediuscollege. Ik was aanvankelijk zeer geamuseerd en wist de moeder 

gerust te stellen, dat zulks toch echt niet gebeurd was, maar nadien achter 

mijn bureau realiseerde ik me pas hoe ernstig en inderdaad verontrustend dat 

indianenverhaal was, niet alleen voor die moeder, maar nog meer misschien 

wel voor de school.  

Waarom vertel ik u op deze avond deze, mijn, ervaring? Omdat ik deze 

gebeurtenis in ieder geval op vier, misschien wel meer, manieren kan 

gebruiken als kapstok. Ten eerste. De moeder belde naar de school. Beter kan 

het niet. Ik weet niet of ze eerst het verhaal al aan de buurman verteld had, 

vroeger gebeurde dat over de heg heen, tegenwoordig op de tennisbaan, maar 

ze was in ieder geval zo slim, of zo aardig, om de story eens bij de school te 

verifiëren. Resultaat: moeder gerustgesteld. Nu zat de school met het 

probleem. Eerste kapstok: Bellen!!!! 

Ten tweede. Het verhaal was een verhaal. Gelukkig maar. Zoals veel verhalen 

alleen maar verhaal zijn. Een voorval van vorige week donderdag: een 

brugklassertje kijkt door mijn open deur naar binnen en zonder enige 

schroom roept hij: jij bent dus de rector. Ik knik voorzichtig, want voor mij is 

dat ook een nieuw gevoel. Nou dan vind ik, gaat hij verder, dat ze Wentink 

van school moeten sturen. Ik probeer pedagogisch tussenbeide te komen met, 

je bedoelt zeker mevrouw Wentink, maar hij laat zich niet stuiten, en vervolgt. 

Ja, die heeft toch een leerling geslagen? en toen ze na twee dagen schorsing op 

school terugkwam, heeft ze die als wraak bewusteloos geschopt. Omdat ik 

weet, dat mevrouw Wentink de liefste brugklasmentor van de school is, neem 

ik de moeite, om hem er van te doordringen, dat de grotere jongens hem iets 

wijs gemaakt hebben, maar als hij even later wegloopt, vraag ik me toch af, 

hoe vaak hij zijn pas veroverde verhaal nog zal vertellen. Tweede kapstok: 

Een verhaal is een verhaal zolang het een verhaal is. 

Ten derde de fusie, want daar zou ik iets over vertellen. Volgens onze 

leerlingen gaat zowat de wereld ten onder, als per 1 augustus aanstaande de 

drie scholen voor voortgezet onderwijs in Gemert fuseren. Ze mogen dan niet 

meer van het schoolplein, er mag niet meer gerookt worden, in de sjelter is 

alleen nog maar gezond voedsel te krijgen, en als we een natte zomer krijgen 



dit jaar, dan ligt het absoluut aan de fusie. Verhalen, allemaal verhalen. Want 

van al deze zaken, de natte zomer incluis, is ons niets bekend. Plannen 

daarvoor zijn er niet en komen er niet. En die natte zomer ook niet, hoop ik. 

De fusie zal voor de leerlingen op het Macropediuscollege namelijk helemaal 

niets veranderen. Zij blijven op dit gebouw met dezelfde regels en afspraken 

als altijd. Ze krijgen les van dezelfde docenten en verkeren tussen dezelfde 

leerlingen. En ze hij en te maken met dezelfde verhalen. De derde kapstok: we 

houden gewoon twee gebouwen. 

Tenslotte, want ik had een kapstok met vier haken: veiligheid op school. Ook 

daar zijn verhalen over. Wat er rond de school gebeurt, aan de poort; wat er 

in de school gebeurt, wat er in de klas gebeurt. Sommige daarvan zijn 

indianenverhalen, sommige verhalen zijn waargebeurd. Maar wat we in ieder 

geval met al die verhalen doen is: ernaar luisteren. En als het nodig is, er iets 

aan doen. "Mijnheer, er loopt een potloodventer achter langs het sportveld", 

meldt een frêle tweedeklassertje zich bij de gymleraar. Nog dezelfde dag heeft 

de politie inderdaad de man aangehouden. 

Verhalen, waar je altijd iets aan moet doen, ook als het, zoals meestal 

indianenverhalen zijn. En verhalen die waargebeurd zijn. We luisteren er 

altijd naar. We doen er altijd iets aan, want wat we willen is, dat leerlingen op 

deze school een diploma halen dat iets voorstelt in een sfeer waarin ze zich 

thuis voelen, zodat hij, zij mag ook, met plezier naar school gaat. 

Over die sfeer van thuis voelen, over dat gevoel van veiligheid wil vanavond 

met u pratende heer Prior. Dat is dan de vierde kapstok, het vierde houvast. 

 

 

 


