
   
HET VERHAAL VAN TWEE BEVLOGEN ONDERWIJZERS 

 
Wout en Jannie van der Brink stonden al heel lang op ons 'interviewverlanglijstje'. 
Zij wonen tenslotte al vanaf 1964 in De Glind. Zelfs wij woonden er toen nog, 
alhoewel kennen doen we ze niet. Jaap werkte en Rieke zat op school in Barneveld 
en later in Amersfoort. Wout en Jannie zijn tot aan hun pensioen in 1998/1999 aan 
de J.H. Donnerschool verbonden geweest en hebben allerlei veranderingen 
meegemaakt of zelfs in gang gezet. We worden gastvrij ontvangen en al gauw ontstaat er een geanimeerd 
gesprek. Voor het gemak laten we Wout in het verhaal aan het woord. Het is natuurlijk niet alleen zijn 
verhaal, maar het verhaal van hen beiden:  
 
Het begin 
'In Holten was ik onderwijzer op de basisschool en het eerste jaar vond ik dat leuk. In het tweede jaar dacht 
ik: Ik weet het eigenlijk wel, het is saai. Ik heb het wel gezien. Het was 1963 en alles was nog erg 
traditioneel. Het vak handvaardigheid werd nog niet onderwezen, de meisjes kregen handwerken en de 
jongens kregen rekenen. Muziekles was ook nog geen vak op de basisschool. Zo begon ik te denken dat het 
speciaal onderwijs misschien iets voor mij zou kunnen zijn. Dat leek me een uitdaging. Kort daarna zag ik 
een advertentie van de J.H. Donnerschool. Daar heb ik op gereageerd en ik ben aangenomen. We 
verhuisden naar de Rudolphstichting. Jannie, die ook onderwijzeres was, bleef  nog een tijdje in Holten 
werken tot september 1964. Toen werd  onze zoon geboren. Na enige tijd is Jannie op de lagere school in 
Achterveld les gaan geven tot ze uiteindelijk ook ging onderwijzen aan de J.H. Donnerschool. Het was niet 
de bedoeling dat we hier lang zouden blijven. Op de vorige school vond ik het na drie jaar wel genoeg, dus 
het kon maar zo zijn dat ik het weer gauw saai zou vinden. Ik was geen saai leven gewend, in dienst was ik 
leger luchtwaarnemer en dat was een heel boeiend vak.  
 
We hebben tot 26 jaar geleden in het huis naast de Donnerschool gewoond. Je kon eerst binnendoor naar 
school. We hebben veel meegemaakt. Toen wij hier kwamen waren er ook nog minder goede 
pleeggezinnen, dat wisten wij eerst natuurlijk niet. We dachten: We gaan overal kennismaken, koffie 
drinken op zondagmorgen na de kerkdienst. We begonnen bij het JP (jongenspaviljoen). Dat was een heel 
gezellige ochtend. Later gingen we naar een pleeggezin. Wij kregen verse koffie en zaten in de kamer, de 
eigen kinderen ook. De pleegkinderen kregen opgewarmde koffie en zaten er niet bij in de kamer. Dat was 
voor die mensen zo gewoon dat ze niet door hadden dat het raar was. Waarom zo’n situatie soms zo lang 
kon blijven voortbestaan is voor ons ook nog steeds een raadsel. Zelf hebben we met tussenpozen drie jaar 
een pleegdochter in huis gehad, ze was ongeveer zestien jaar en is later bij ons vandaan getrouwd. Ook 
hebben we crisisopvang gedaan, in geval van nood was er altijd een plekje bij ons in huis. We namen ze 
door de week gewoon mee naar school. We hebben dat met veel plezier gedaan.  
 
De J.H. Donnerschool 
De J. H. Donnerschool was tot 1958 één school. Er werd echter door sommige ouders, personeel van de 
Rudolphstichting, over geklaagd dat hun kinderen niet in zes jaar klaargestoomd konden worden voor de 
HBS. Daar was minimaal zeven jaar voor nodig. Er zaten uit huis geplaatste kinderen van achttien jaar in de 
hoogste klas die vaak veel meegemaakt hadden en die niet met leren bezig waren samen met eigen 
kinderen van twaalf jaar en dat werkte niet. In onze ogen was de scheiding noodzakelijk. Er was veel 
idealisme bij de toenmalige directie, men vond dat één school moest kunnen, maar de praktijk wees anders 
uit. Er kon aan beide groepen niet voldoende aandacht worden geschonken. Zo werd het idee bedacht dat 
als je regerings- of voogdijpupil bent dan heb je recht op een eigen school. Zo ontstond de School voor 
Regerings- en Voogdijpupillen; daarmee werd het Buitengewoon Onderwijs. Er zaten 24 kinderen in de klas. 
Voor de eigen kinderen kwam er een eigen lagere school; de Besselaarschool.  
 
Eerst werd ik onderwijzer van de hoogste klas en korte tijd later volgde ik meester van Koeveringe als 
directeur op, die ernstig ziek was. Ze konden hier haast niemand krijgen voor die hoogste klas. De oudste 
kinderen die een jaar of achttien waren zaten in leunstoelen, ze hadden lang genoeg in de schoolbanken 
gezeten. Ze kregen altijd een tien! Ze maakten geen fouten, want ze deden niet meer mee. Er was veel te 



weinig lesmateriaal voor deze kinderen. De leraren deden hun best, ze kwamen op zaterdagmiddag naar 
school om leermiddelen te maken. Het moeilijke was dat sommige kinderen zo intelligent waren dat ze om 
die reden uit huis geplaatst waren. Uiteindelijk ging de klasgrootte terug naar zestien kinderen, maar 
eigenlijk was dat nog te veel. We dachten: Onze school lijkt op een ZMOK (Zeer Moeilijk Opvoedbare 
Kinderen) school. Ik kreeg het idee om naar de vakorganisatie te gaan om van daaruit te proberen de zaak 
te verbeteren. Het was inmiddels zo rond 1980. De vakorganisaties hebben geprobeerd om tot een fusie te 
komen, dat is niet gelukt. Wel is er een gezamenlijke werkgroep ZMOK opgericht en daar werd ik de 
voorzitter van. We hebben veel ondersteuning gehad van de Dienst Ondersteuning Christelijk Onderwijs 
(DCO). Het bleek dat je een school kunt opheffen en onmiddellijk weer starten. Zo hebben we op 1 januari 
1980 de Regerings-Voogdijschool opgeheven en zijn meteen met de ZMOK school begonnen. Hiermee kon 
de groepsgrootte teruggebracht worden tot twaalf kinderen per klas. Door deze verandering konden we elk 
kind in de groep tenminste genoeg aandacht geven.  
 
Een nieuwe Donnerschool 
In 1964 lagen de plannen voor een nieuwe school al klaar, maar zoiets als een nieuwe school bouwen duurt 
eindeloos. Er is van alles uit de kast gehaald. Je moet daarvoor op een urgentielijst geplaatst worden en 
daar kom je zomaar niet op. Het probleem was dat het hele schoolgebouw rot was, een ander woord heb ik 
er niet voor. Het was onverantwoord om daar nog les te geven. De verantwoordelijke wethouder werd 
erbij gehaald en hij was het met iedereen eens, dit kon zo niet langer. Er moest iets aan gebeuren. 's 
Morgens moest je de kachels ruim op tijd aansteken anders was het veel te koud en van de plafonds viel 
geregeld een stuk kalk naar beneden. Op een dag lag er  een stuk plafond op de tafels. We hebben 
onmiddellijk actie ondernomen want dit werd wel een heel gevaarlijke situatie. Nu lukte het eindelijk, maar 
het was intussen al 1970 voordat de plannen werden gerealiseerd. Met de nieuwe school, kwam er VSO 
(Voortgezet Speciaal Onderwijs) bij. Er was een goede particuliere kleuterschool, maar later kwamen de 
kleuters ook bij het speciaal onderwijs. In totaal kwamen er uiteindelijk acht noodlokalen bij de nieuwe 
school.  
 
Opnieuw nieuwbouw  
In 1994 is er weer nieuwbouw gepleegd. Dat was opnieuw hard nodig. Ik heb steeds gezegd: “De leerlingen 
gaan voor. De bouw moet gebeuren, maar zij zijn het belangrijkst.” De school is altijd doorgegaan in 
hetzelfde gebouw. De bouw paste zich aan en werd zelfs gebruikt als oefen- en lesmateriaal. We hebben er 
met zijn allen veel plezier aan beleefd; de kinderen,de onderwijzers en zelfs de bouwers. Die nieuwe school 
is twee keer geopend, de eerste keer voor de kinderen en de tweede keer voor de hotemetoten. Die eerste 
keer was één groot feest.  
 
Didactische ontwikkelingen  
Onderwijskundig is het een school die zich steeds weer ontwikkelt. Wij hadden een geweldig team. De term 
werd Speciaal Onderwijs met een leerplan per kind. Wij hadden die individuele handelingsplannen nodig. 
Bijvoorbeeld: een kind heeft de pest in want rekenen en taal vindt hij niks. Van mij hoeft hij dan niet mee te 
doen, muziek luisteren in de klas mag ook. Uiteindelijk merkt hij dat rekenen en taal toch niet zo 
verschrikkelijk zijn, voelt zich buitengesloten en wil wel meedoen. Ik film graag, op school kon ik dat goed 
gebruiken. We deden een project met een filmcamera en de film slaagde, omdat iemand zich alleen daar 
mee bezig kon houden. We hebben handelingsplannen ontwikkeld met behulp van stagiaires en die waren 
steengoed. Voor ons was het een zoektocht. Bijvoorbeeld: vroeger zaten bij ons lastpakken in de klas, 
dachten we en we vonden ze dom. Dat was natuurlijk niet altijd zo. Ze waren dyslectisch, maar daar was 
nog niet zo veel over bekend.  
 
De laatste jaren werd het voor ons steeds duidelijker dat er een groep kinderen is die je heel goed kunt 
helpen en die goed terechtgekomen is, maar er is ook een, gelukkig kleiner, groepje waarmee het niet lukt. 
Als we nu horen dat het slecht met hen gaat, verbaast ons dat niets. Het effect van de veranderingen is 
overigens wel positief geweest. 
 
Reacties van leerlingen 
Ik heb de kinderen weleens gevraagd: “Heb je ooit straf van mij gehad?” “Nee”, zeiden ze dan.  Klopt, ik gaf 



nooit straf. Als de kinderen de klas uit werden gestuurd, mochten zij altijd eerst hun verhaal vertellen en 
daarna de onderwijzer. Soms zei een leraar: “Zij eruit of ik eruit.” Dan moet de onderwijzer eruit, want een 
kind hoort op school. Niet alleen de leerlingen maar ook de ouders kunnen er wat van. We hadden een 
meisje op school dat naar de MAVO kon. Later kwam de vader, hij was woonwagenbewoner, die zei boos: 
“Nou wil ze niet meer bij mij werken.” Dan sta je toch wel even te kijken. Maar we zijn vaak verrast. Zo 
kwam een paar jaar geleden een jongen naar ons toe die Jannie meteen omhelsde en zei: “Jullie hadden 
ons nooit terug naar huis moeten laten gaan!” Wij hadden ook een negatief advies gegeven, maar de 
kinderrechter besliste anders. Soms heb je niet door wat de invloed is van je handelen. Jannie kan goed 
tekenen en ze maakte altijd een tekening op het bord. Tijdens één van de reünies kwam er een jongen naar 
ons toe die zei: “Het komt door jou dat ik tekenaar ben geworden. Vroeger stond er altijd een tekening op 
het bord en als het bord openging was het elke keer een verrassing wat er nu weer op stond.” We kregen 
ook te maken met vooroordelen en soms van een kant waar je het niet van verwacht. Op de eerste 
schooldag van onze zoon op het Fontanuscollege in Barneveld vroeg een leraar waar hij en zijn vriendje 
vandaan kwamen: “Van De Glind”, zeiden ze. “Oh, gaan jullie dan maar vooraan zitten.” O ja pikpoten, 
stichtingstaal voor weglopen, vroeger was dat heel gewoon en het doel was meestal om zolang mogelijk 
weg te blijven of zelfs om niet meer terug te komen. Wij konden echt merken dat dat een beetje 
veranderde. Ik heb meegemaakt dat de kinderen het bos inliepen en als je dan heel hard “Boe” riep, 
kwamen ze naar je toe. 
 
De rol van de overheid 
Er zijn veel fusies in het dorp geweest de afgelopen jaren, daardoor is het allemaal veel te ondoorzichtig 
geworden. Je weet niet meer zo goed wie waar verantwoordelijk voor is. Dat is ook met de Donnerschool 
gebeurd. Niet dat het allemaal slechter is, maar er is niet meer één team en de overheid bemoeit zich er 
teveel mee. Al die circulaires! Mijn advies? Verscheur ze! Alles is nu gereguleerd. Vroeger kwamen ze met 
problemen bij mij. Als er nu op vrijdag problemen zijn, komt de orthopedagoog maandag op school om er 
iets mee te doen, maar de toenmalige onderwijzer wist, joh, dat is zaterdag tijdens het voetballen al 
opgelost. 
  
Saamhorigheid, toen en nu 
Via de kerk waar we nog steeds bij horen voelen we betrokkenheid. Die kerk is in de loop der jaren wel 
veranderd. Het verschil tussen wij en zij is weg, daar is saamhorigheid. Na mijn pensionering ben ik eerst 
nog voorzitter van dorpsbelangen geweest, maar als je je zelf niet actief opstelt, gebeurt er niks. Vroeger 
was de saamhorigheid in het hele dorp groot. Soms kwam er iemand van het paviljoen op school die 
vertelde dat er veel zieken onder het personeel waren en er werd gevraagd of wij als school niet iets 
konden organiseren met de groep, zodat dezelfde leiding niet het hele weekend hoefde te werken. Dat 
deden we dan. Saamhorigheid en het werken als team. Dan kun je zo allemachtig veel. Dat is ons al die 
jaren bijgebleven.  
 
Schilderijen 
Bij het vertrek bekijken we de schilderijen die Jannie heeft gemaakt. Vooral het schilderij waarin het kasteel 
de Glindhorst, de boerderij en de eigen woning van Wout en Jannie is afgebeeld, vinden we prachtig omdat 
het zo mooi de verandering van de tijd in dit dorp weergeeft: Gebouwd op herinneringen uit het verleden.   
 
Jaap Krediet en Rieke Visser, 
27 september 2016 


