
Diploma uitreiking 2021 H5/V6

Werk met je talenten

Voor de tweede keer op rij geen speech in de aula, maar via De Willem site.

Allereerst alle geslaagden van H5 en V6: ‘Van harte gefeliciteerd’. Ook oprechte
felicitaties voor jullie thuisfront.

Mijn godsdienstcollega Joas Kok doet een speech voor Mavo4. Ik heb alle klassen
van H5 en V6 dit jaar gehad op Zoomwijck.

Vorig jaar deden de examenkandidaten zelfs geen centraal examen, gelukkig dit jaar
wel! Daarom moet je het nooit een corona-diploma noemen. Jullie hebben er op
allerlei manieren hard genoeg voor moeten werken. Geheel digitaal, hybride en een
tijdje in twee verschillende lokalen tegelijk. Jullie lichting heeft echt zelfstandig leren
werken, zelfverantwoordelijkheid laten zien en het alleen op je kamer zijn, doorstaan.
Sommige leerlingen vereenzaamden hierdoor.

Gewoon met de gehele klas in een lokaal zijn, het lijkt zo vanzelfsprekend en
normaal. Jullie weten na de afgelopen twee jaar wel anders. Voor ons docenten was
het ook vaak roeien met de riemen die je hebt.

Je hoeft niet in de gevangenis te zitten om te ervaren wat opgesloten zijn is. Ik heb
het zelf ook een week ervaren op zolder thuis toen ik positief was getest en in
quarantaine moest. Gelukkig nog wel digitaal lesgeven aan alle klassen, maar de
sociale contacten mis je dan intens.

Ik moest denken aan Anne Frank: twee jaar lang in isolatie vanwege het gevaar van
oppakken en afvoeren. Met veelal alleen maar ouderen om je heen. Logisch dat er
vele spanningen waren. Geen appjes, maar een dagboek als vriendin Kitty.

Ieder van jullie die in quarantaine heeft gezeten, weet hoe fijn het was dat je weer
naar buiten kon en zelfs naar school. Zij heeft dat geluk niet gehad, werd opgepakt
en naar verschillende concentratiekampen gebracht waar ze is gestorven op jonge
leeftijd.

Ik wil jullie ervaringen in de afgelopen coronatijd niet bagatelliseren, maar heb nog
meer respect gekregen voor een meisje als Anne. Jullie lichting heeft iets unieks
meegemaakt de laatste twee jaar van De Willem: een pandemie, de wereld kwam tot
stilstand. Jullie jonge leventje is ook veranderd. In alle klassen heb ik een enquête
gehouden over jullie ervaringen in coronatijd.



Velen van jullie beschreven net als Anne Frank hoe je je voelde en waar je naar
uitkeek. Heel intensief hebben velen het beleefd, soms met de angst om familieleden
te verliezen. Gelukkig is het ergste achter de rug door de vaccinaties.

Gelukkig ook doen velen van jullie hier ook aan mee! Geweldig fijn en goed. Dan kan
ook De Willem komend jaar weer gewoon lesgeven op school. De leerachterstand
heeft sommigen parten gespeeld, maar de leefachterstand nog veel meer.

Geniet daarom nu met volle teugen van jouw diploma: feest maar lekker, ga op
vakantie om na de grote vakantie aan iets nieuws te mogen beginnen. Ook daar
gewoon in hetzelfde gebouw allemaal tegelijk.

In de Bijbel staat de gelijkenis van de talenten: Mattheüs 25:14-27

Een man gaat op reis, geeft zijn goudstukken, talenten genoemd, in bewaring aan
drie dienaren. Best een verantwoordelijkheid.

Twee gaan er enthousiast mee aan de slag. Ze weten er meer van te maken. De
laatste man neemt geen risico, hij begraaft zijn ene goudstuk. Maar als zijn baas
terugkomt, is deze diep teleurgesteld. Waarom heeft hij er niets mee gedaan?

Waarom zou je niets doen met wat je gekregen hebt? Met je talenten en gaven, met
de kennis en de inzichten die je aangereikt kreeg? Met de toekomstdromen en
idealen die je in de loop van de tijd hebt gekregen? In dit verhaal blijkt angst de
drijfveer. Lekker veilig, heeft de man gedacht. En zo denken meer mensen.

Want iets ondernemen, brengt risico met zich mee. Het kan mislukken, misschien
ben je bang dat je afgaat voor anderen. Of dat er van je dromen niets overblijft in de
praktijk.

Jullie leven steeds meer in een wereld waarin het lijkt dat je perfect moet zijn. Kijk je
op Facebook, dan zie je daar vooral perfecte levens, perfecte carrières en perfecte
mensen. Ook al weet je dat dit maar schijn is, je kunt er bang voor worden.

Je hebt dit diploma nu wel, maar zul je daarmee ook echt iets bereiken? Kun je wat
met dat talent van jou? Ben je goed genoeg of zul je in de ogen van andere een loser
zijn?

Use what talents you possess. The woods will be very silent if no birds sang there,
except those that sang best.

Een uitspraak van een Amerikaanse president en dichter uit de vorige eeuw. Elk
vogeltje zingt zoals het gebekt is. Wees dus niet bang om je te laten horen, al zing je
niet het hoogste lied. Heb de moed om je talenten te gebruiken, om je kennis en
ervaring te delen.



Doe iets met je diploma en met alle levenswijsheid die je opgedaan hebt, zeker in
deze corona-periode. Verwerkelijk je dromen en ontwikkel nieuwe plannen. Wij gaan
jullie loslaten en zeker missen, maar

DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG!

Nelson Mandela zei:  “Wat telt in het leven is niet het feit dat we hebben geleefd. Het
is het verschil dat we hebben gemaakt voor het leven van anderen dat de betekenis
bepaalt”.

Wacht hier niet mee, maar ga aan de slag.

“Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect”.

Ik eindig met een zegenbede voor alle geslaagden.

Loop VOOR ons uit Heer

om ons de rechte weg te wijzen.

Ga NAAST ons

om met ons uw vriendschap te delen.

Sta ACHTER ons

om ons rugdekking te geven.

Wees ONDER ons

om ons bij vallen op te vangen.

Woon IN ons

om ons de kracht te geven voor alledag.

Wees OM ons

als een muur van liefde tegen zorg en angst.

Wees BOVEN ons

om ons te beschijnen met uw zon

en te verlichten met uw zegen.

Amen



Wij gaan jullie missen, maar ook onze rector meneer Verschoor, onze conrectoren
mevrouw Manukiley en meneer Andeweg, onze wiskundedocenten meneer
Benjamins en van Beurden, onze natuurkundedocent meneer van Brakel, onze
roostermaker Johan Stolk, onze Duitse docente mevrouw Seehaus, onze Engelse
docente mevrouw Goudswaard, onze secretaresse mevrouw de Jong, onze OOP
medewerkster in Poortwijk mevrouw Van Rij. Zij gaan(of waren dit al) met pensioen.

En mevrouw Visser van Nederlands, die een andere school heeft gevonden, dichter
bij haar huis.

Wat een talentvolle mensen, net als jullie lichting!

Namens alle personeelsleden, directie en bestuur van de Willem

Dick Lagerweij


