
WIM VAN DE LAAR ! 

 

Wim 

Vooraf wil ik even zeggen, dat ik je toespreek, omdat niemand anders zich daaraan wilde 

wagen, want je schijnt het sprekers altijd moeilijk te maken, door met hen in discussie te gaan. 

Vandaar deze pleister, die, naar ik hoop, je vrouw je op de mond zal plakken, als je me te 

vaak van commentaar dient. 

Er is nog een andere reden, waarom ik deze elogé voor je houd ( geen elegie, overigens), 

hoewel ik je nog maar een tweetal jaren ken. Ik doe het, omdat ik dat graag doe. Met graagte. 

Je voorgeschiedenis is gehuld in hondenbrokken en directrices van huishoudscholen. Maar dat 

verleden heb ik niet me je gemeen, vandaar dat ik het niet op kan halen. Dat maak jij wel goed 

met al je verhalen tijdens het directie-overleg. Bovendien is het een apart jubileum, in die zin, 

dat je de weg ernaar toe in twee etappes hebt afgelegd. De eerste etappe ervan is al helemaal 

onbekend voor mij. Van de tweede weet ik, dat ik er veel aan te danken heb. Allereerst 

hebben we er de Stroom aan te danken. Je bent door Wim Peters teruggehaald naar Gemert 

met de opdracht om op de boedel te passen. Even maar. Het werd niet eventjes en het werd 

niet alleen maar op de boedel passen. De Stroom begon weer te stromen. Te borrelen, te 

bruisen. Je hebt het beste in jezelf en het beste in je mensen aangesproken en de Stroom 

groeide weer. 

Het is gebeurd met een warm gevoel voor onderwijs. Met respect voor de leerlingen. Ik zie op 

je kantoor een foto hangen van een juniorwielrenner. Tegen mijn verwachting in blijkt het niet 

je kleinzoon te zijn. Die fietscrosser is gewoon een leerling, want op een zondagmiddag ben je 

daar naar wezen kijken, omdat, zeg je, zo'n jong dat mooi vindt, als de mister kijken komt. 

Dat is je hart voor leerlingen, Wim, een hart, dat soms akelig hard klopt. Soms zelfs lastig 

hard klopt en eerlijk, want je neemt geen blad voor de mond (nu hopelijk wel die pleister). En 

dat vinden mensen wel eens vervelend. Je bent zo spontaan als een citroen, bijtend soms. 

Maar je hebt een hart, dat levenswarmte oppompt, warmte waarmee je over onderwijs praat, 

over je vrouw praat en je meiden. Alleen, dat is altijd zo moeilijk zonder vertaling. D'r moet 

altijd een exegeet aan te pas komen, om vast te stellen, dat je echt geen vrouwenhater bent, en 

dat je echt wel trots bent op je dochters. Alleen je verpakt dat altijd in een beschermende 

muur van bakstenen woorden. Of je fluistert het, zodat niemand je strelende woorden kan 

horen. Ik herinner me de periode van de fusiebesprekingen, hoe jij vol vuur en vasthoudend 

de verworvenheden van de Stroom verdedigd hebt in de bandjir van het overleg. Je besefte, 

dat een fusie het beste was wat de Stroom kon overkomen, maar je wilde geen schipbreuk 

lijden op de klippen van het Macropediuscollege, op de zandbanken van de Doregraaf. En 

daar heeft je eerlijkheid je ook parten gespeeld, want aan de ene kant vocht je een storm uit 

met de fusiepartners, aan de andere kant was je zo oprecht de standpunten van de 

fusiepartners te verdedigen bij je eigen achterban. Je woei niet mee met alle winden van 

opportunisme en dan maakte je positie binnen het fusie-overleg niet gemakkelijk, maar ook 

binnen je eigen team werd je daarop soms aangekeken, terwijl je bleef volhouden (en terecht 

overigens) wat voor prima mensen er op je school werkten. 



12 maart 1996 herinner ik me ook nog goed. Het hele Commanderij College komt voor het 

eerst compleet bij elkaar. Voor het front van het personeel leggen alle directieleden 

belangwekkende verklaringen af, de een al imposanter dan de ander. En jij zegt gewoon wat 

op je hart ligt: “Ik ben bang. Maar ik wil er voor werken, want ik vind deze fusie belangrijk.” 

Wim, ik druk je aan mijn hart. Soms is het net alsof je al 25 jaar op onze school bent en niet 

maar 12,5 jaar. 

Ik weet en jij weet, dat je dat niet meer haalt op deze school, dus hoop ik, dat dit jubileum je 

onze dank en genegenheid laat zien in zo'n grote mate, dat je er genoeg aan hebt voor een 

zilveren jubileum. Dat hoop ik van ganser harte. 

 

Wim, proficiat 

 


