
In memoriam Ed Peters 

 

Eind oktober van het vorig jaar was Ed Peters, onze oud-rector, erbij toen Lex Plantaz vierde 

dat hij 25 jaar op het Dominicus College werkte. Een jaar ervoor was Ed aanwezig om met de 

school te rouwen bij het overlijden van Sjoerd Burgers. Zoals hij in de jaren dat hij rector van 

onze school was, maar ook in de jaren erna, met de school vierde als er wat te vieren was en 

verdriet deelde als het verdriet te groot was om alleen te dragen. Ed Peters was de rector van 

het Dominicus College, ook toen hij het niet meer was. 

 

Kort nadat hij Lex feliciteerde en aan zijn oud-collega’s vroeg hoe het met hen en met de 

school ging, sloeg het noodlot toe: een dodelijke ziekte bleek zich in zijn lichaam gevestigd te 

hebben. Vandaag, op 16 januari van het nieuwe jaar, is Ed Peters, op zeventigjarige leeftijd, 

overleden. Hij laat zijn Jolien, zijn kinderen en kleinkinderen achter in verdriet en gemis. 

Het Dominicus College neemt deel in dat verdriet. Voor onze school heeft hij veel betekend, 

zoals de school veel voor hem betekend heeft. 

 

In 2002, in een voor hem en voor de school turbulente tijd trad hij aan als nieuwe rector. Ed 

was rector geweest van het Lindenholt College, maar slechts kort was Ed op het Dominicus 

de oud-rector van het Lindenholt. Bij een eerste ontmoeting bij hem thuis vertelde hij van zijn 

bijzondere band met de school. Hij had de eerste klas van het Dominicus doorlopen – en wist 

daar nog alles van -, maar moest vanwege de verhuizing van zijn ouders naar een andere 

school. Het speet Ed nog steeds dat hij naar een andere school moest. 

 

Die bijzondere band verdiepte en verinnigde zich in de loop van de jaren. In het bijzonder in 

dagen van tegenspoed stond Ed pal en was hij stellig waar het moest en warmbloedig waar 

zijn hart dat ingaf. In de verschrikkelijkste maanden die de school beleefde – de maanden die 

volgden op de moord op een van onze leerlingen -, leidde Ed de school langs emotionele 

afgronden. Eds ambitie en daadkracht schonken de school nieuw perspectief: een door fusie 

verdeelde school gaf hij nieuwe eenheid, een verouderd gebouw maakte plaats voor 

nieuwbouw. Ed wist de weg en ging die ook. In 2010, toen het bouwen voltooid was en de 

school op koers lag, nam Ed afscheid. 

 

Ruim vijf jaar heb ik als afdelingsleider onder Ed ‘gediend’ en steeds klonk er de belofte dat 

de afdelingsleiders grote beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid zouden krijgen, 

maar Ed en Boy Pouwels, zijn adjunct, bleven natuurlijk gewoon de baas. Ed mocht graag 

vertellen, dat deed hij als Lex en ik op het punt stonden om vrijdagmiddag tegen zessen naar 

huis te gaan, maar ook op 2 januari, toen ik Ed in Malden bezocht. Als Ed vertelde was hij 

gelukkig en onbescheiden, hij wilde graag lachen en laten zien dat hij velen kende en kijk had 

op het onderwijs. Onwaarschijnlijk veel mensen kenden ook Ed, hij had een scherp zicht op 

wat in het onderwijs belangrijk was en hij zocht onophoudelijk het gesprek met de leerling, 

het personeelslid, de ouder en de wethouder. 

 

Het Dominicus College is Ed Peters, onze rector en oud-rector, veel dank verschuldigd. Zijn 

dierbaren wensen we veel sterkte toe. 

 

Peter Altena, docent Nederlands 


