ONDERWIJS
In de loop van de jaren heb ik steeds, naast kerkenwerk, ook ‘iets’ gehad met onderwijs. Niet
alleen lesgeven, maar ook en meestal: besturen.
Dat begon al in Noordeloos. Daar was ik elke vrijdagochtend te vinden in de Openbare
Lagere School, een tweemansschool. Twee lokalen.
Ik gaf er Bijbelles en het was een sport om in één uur per week voor drie klassen tegelijk
daar zoveel mogelijk van te maken.
Buiten ons dorp gaf ik enige jaren godsdienstles op de Lagere Landbouwhuishoudschool in
Meerkerk. Mooi werk, vooral in de assistentenklas, waar gemotiveerde leerlingen zaten die
in latere tijden zeker naar Mavo of Havo waren gegaan….
Fijn vond ik het lesgeven gedurende één jaar op de Opleiding tot Gezinsverzorgsters in een
klassiek pand aan de Wolwevershaven te Dordrecht. Stuk voor stuk betrokken jonge
vrouwen.

In Wezep was het statutair vastgesteld dat de dominee voorzitter was van de Hervormde
Schoolvereniging en ik deed dat nog graag ook. Toch bleek het een hele klus, want het betrof
drie lagere scholen, een kleuterschool en een VGLO of LAVO. Ook toen was ik voorzitter van

een Opleiding tot Gezinsverzorgster, nu in Harderwijk, waar ik, net als in Wezep, een nieuw
schoolgebouw mocht openen dat De Rotonde genoemd werd.
Zelf les geven deed ik weer in Ede, waar ik niet alleen in de directie van de sociale academie
zat, maar ook voor de klas stond; ja, het was nog erg klassikaal onderwijs toen, ook in het
HBO.
Ik verkreeg de bevoegdheid voor onderwijs in wijsgerig en levensbeschouwelijk onderwijs
(WLO) en vulde dat op de academie De Vijverberg in met ethiek en bijbelse antropologie.
We deden mee aan de stichting voor een voortgezette opleiding in Zwolle en ik werd daar
voorzitter van. Later is die opleiding opengegaan in ‘Windesheim’.
Landelijk was ik in de 90er jaren lid van het bestuur van de Besturenraad Prot. Chr.
Onderwijs. Boeiend! Deze raad behartigt de belangen van alle typen onderwijs, behalve het
WO. Na mijn pensionering deed ik nog een keer mee met een Visitatiecommissie HBO- GOGPW van de Besturenraad en visiteerde ik enige Hbo-opleidingen voor pastoraal werk.

