
Reacties op het niet verlengen aanstelling van de godsdienstdocent 

 

Reactie van docentenraad, dd 17 april 1975 gericht aan het bestuur: 

‘.. als docenten spreken zij hun grote teleurstelling uit over de door het bestuur gevolgde procedure inzake 

het niet continueren van de aanstelling van dominee … als leraar godsdienst en maatschappijleer aan onze 

school. 

Wij hebben in de docentenvergadering van 15 april Uw besluit besproken en zijn we tot de slotsom gekomen 

dat wij unaniem deze procedure afwijzen en dat de meerderheid van de docenten het met de door U 

genomen beslissing oneens is…’  

Verder wordt er de hoop uitgesproken dat het bestuur op de beslissing terug komt. 

 

Brief van hoofdacte A leerlingen aan het bestuur: 

Ondergetekenden, de hoofdakte volgend aan de christelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters willen met 

klem protesteren tegen het ontslag van dominee …. 

Wij vinden het een schande voor een christelijke school om juist iemand, die zich zo inzet om het geloof 

verstaanbaar te maken naar ons eigen leven toe, op deze wijze af te voeren. We willen er met nadruk op 

wijzen, dat de negatieve reacties op de lessen van dominee … volledig te verwaarlozen zijn in vergelijking 

met het positieve dat we zelf hebben mogen ondervinden. 
Dit is ook de reden van ons protest. Hoogachtend, … 

 

Brief van klas 2A: 
Toevallig is ons ter ore gekomen, dat onze leraar godsdienst - maatschappijleer, dominee … ontslagen is. De 

reden hiervoor is ons geheel onduidelijk. 

Over het ontslag kunnen wij dan ook niet oordelen. Wij willen wel duidelijk stellen dat onze klas 2A alleen 

maar positieve ervaringen heeft gehad betreffende de lessen van dominee …. 

Wij hopen dat u ons enige uitleg omtrent deze situatie kunnen geven. In afwachting van een antwoord 

verblijven bij. Hoogachtend, klas 2A 

 

Antwoord van het bestuur aan klas 2A: 

Beste leerlingen, 

Met aandacht hebben wij de van jullie ontvangen brief in onze vergadering van 30 mei jongstleden gelezen 

en wij waarderen het, dat deze geschreven is. 

Wij moeten jullie echter tot ons leedwezen mededelen, dat wij na zeer lang en rijp beraad hebben moeten 

besluiten niet tot herbenoeming van dominee … te kunnen overgaan. 

Aangezien het hier gaat om een persoon, kunnen wij hier op helaas geen verdere uitleg geven 

hoogachtend, namens het bestuur, secretaris…. 

 

Brief van dochters van twee ouders, die eerder bij het bestuur geklaagd hadden over de 

godsdienstdocent: 
Wij, dochters van de ouders … en … 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van brieven van de heer .. en de heer .. die u ..toegestuurd kreeg, zouden wij als dochters 

alsnog willen reageren. 

Wij vinden het onaanvaardbaar dat u dominee … ontslagen heeft en hebben er een heel andere mening over 

dan onze ouders,. Allereerst zouden we op de brief van .. terug willen komen. De heer … stelt in zijn brief 

zijn geloofspatroon gelijk aan het geloofspatroon van de Bijbel. 

Uit de loop van de geschiedenis echter blijkt dat de geloofspatronen zich veranderd hebben. Ook is bekend 

dat verschillende Bijbel interpretaties en geloofspatronen naast elkaar bestonden en ook nu nog bestaan. 

Aan ons is nu de keuze op welke wijze wij in onze tijd de Bijbel mogen verstaan, waarbij we niet willen 

vergeten dat het bijbels gegeven: de vraag van recht en onrecht, centraal staat. 

Juist dominee … heeft met zijn uitleg van de Bijbel ons houvast gegeven als mens in deze wereld te leven en 

aan deze wereld te werken. 

In zijn godsdienstlessen zijn we intensief met de Bijbel bezig gegaan, waarin ons een perspectief geboden 

wordt op een rechtvaardiger samenleving. 

Wij vinden dat inderdaad geen zin heeft dat wij als kinderen, het geloofspatroon van de ouders overnemen, 

zonder het te integreren in ons eigen bestaan. 

Hoogachtend, … en …  


