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Uniek. Dat is wel te stellen. Hoe vaak gebeurt het nu dat een school wordt geopend en bijna
vijftig jaar  later door dezelfde persoon weer wordt gesloten? Jan van de Berg -leerkracht en
zoon van één van de oprichters- vond het in ieder geval een hele eer dat dat hem te beurt viel
afgelopen vrijdag.

      

Na de diploma-uitreiking van de nautische afdeling van het Berechja College werd de
Visserijschool symbolisch gesloten door de plaquette van de oprichters te verwijderen.

  

Als elfjarige jongen mocht Jan van den Berg de school aan de Lange Riet 46 jaar geleden
openen. In zijn afsluitende toespraak vrijdag noemde Van den Berg de namen die wat hem
betreft niet vergeten mogen worden. ,,Dankzij de grondleggers, Lub Jan Kramer (UK 202),
Johannes Korten (gemeente Urk), Toon Meun (UK 136), Jelle Bakker (UK 201), Jan van den
Berg (UK 60), Klaas Kramer (UK 31), en Jaauwk van Slooten (UK 26), is de Jan van den Berg
Visserijschool indertijd gebouwd’’, memoreerde Van den Berg. ,,Bij de opening wist ik nog niet
dat ik zelf 38 jaar later werkzaam zou zijn in dit gebouw, laat staan dat ik de school ook weer
zou sluiten.’’ De symbolische sluiting, vanwege de op handen zijnde nieuwbouw, van de school
gebeurde door de gedenkplaquette in de hal van de muur te verwijderen. Met man en macht:
bijna het voltallig docententeam droeg een steentje bij.
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Verbaasd
Met vereende krachten werd de herdenkingsplaquette vrijdag van de muur geschroefd en in
een kist opgeborgen. Jan van den Berg, in het Urker, werd bijgestaan door haast het voltallige
docententeam bij deze handeling. Sectorhoofd Jan Brouwer sprak van een bijzondere avond.
,,Het is een gebouw waarin veel is gebeurd. We zijn blij en dankbaar dat we iets nieuws kunnen
neerzetten.’’ Brouwer bedankte in zijn toespraak onder meer het bedrijfsleven, de gemeente, de
provincie en het bestuur van het Berechja College. Bijzonder warme woorden waren er voor
schooldirectrice Gosien Doornenbal. ,,Ze kwam nieuw binnen en overzag de mogelijkheden
snel. Bovendien hebben we met haar een krachtige bestuurder binnen het landelijke platform.’’
Ook sprak hij de schoolverlaters nog even toe: ,,Jullie hebben ons dagelijks verbaasd. Soms
negatief, maar het meest toch positief. Jullie hebben een bijzonder beroep gekozen, maar wees
niet bang om te blijven leren.’’

  

Burgemeester Jaap Kroon woonde de historische gebeurtenis bij vrijdagavond. ,,Vorige week
was ik te gast bij de Ansjooprace, het regende en er stond een flinke bries. Om niet te nat te
worden schuilde ik in de kajuit en herinnerde mij het verhaal van de botter die kantelde,
ondersteboven lag en bij de volgende windvlaag weer terugkantelde. Dan ga je toch anders
aankijken tegen scheepvaart. Het is moeilijk te bedenken dat vissers bij zulk weer überhaupt
nog aan vissen toekomen.’’
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