
Heldring College Zetten zestig jaar (interview Van Donk 1981) 
 

Als Streekschool hoog aangeschreven in de Betuwse gemeenschap 
 

Het Heldring College is nu een normale streekschool, waar leerlingen van alle 
gezindten bij elkaar zitten. De school heeft niet meer zoals vroeger dat 
protestants-christelijke in enge zin, maar is meer gebaseerd op het algemeen 
christelijke. Duidelijker gezegd: “op de zege van het evangelie”. 

Conrector L. van Donk van de Zettense christelijke scholengemeenschap voor 
atheneum en havo heeft wat moeite met het onder woorden brengen wat er 
zoal veranderd is op het Heldring College dat dit jaar zijn twaalfde lustrum 
viert. 

De laatste tien jaar – sinds de Mammoetwet op de school zijn intrede deed, is 
er veel veranderd. Allereerst de forse groei van het leerlingen aantal. In de 
zestiger jaren schommelde dit rond de 350. In het begin van de jaren zeventig 
– toen de nieuwe school aan de Mammoetstraat werd betrokken- begon het 
gestadig te groeien. Gemiddeld kwamen er per jaar zo’n veertig a vijftig 
leerlingen bij. “Dat kwam toen ook doordat de streek een bouwexplosie 
doormaakte. Je kreeg toen dat Wageningse semi-intellectuelen, die daar op 
een flatje zaten met hun jonge kinderen naar Heteren of Zetten trokken. Die 
kinderen zijn nu dertien/veertien jaar, dus zitten nu wel helemaal aan de top”, 
zegt Van Donk. Verscheidene jaren schommelt het leerlingental tussen de 600 
en 650. Nu zijn het er bijna 700. Het aantal leraren dat les geeft zit nu dik 
boven de veertig. 

Driejarige HBS 
 

Conrector Van Donk is met zijn Collega J. Lubbers het langst in dienst van het 
Heldring College. Van Donk: “Ik ben hier in 1957 gekomen, De school, die 
toen nog aan de Veldstraat stond, telde toen nog geen vijftig leerlingen. Het 
was nog een 3-jarige HBS”. Zijn toenmalige directeur was A. van Bemmel. 
“Die heeft ontzettend veel energie en ook geld in de school gestoken, zijn 
belangrijkste verdienste was dat hij ervoor heeft gezorgd dat de school een 
erkende opleiding voor het eindexamen kreeg. Daarvoor heeft hij al zijn 
politiële invloed aangewend, want hij stond erop dat die hbs-opleiding voor de 
Betuwe behouden bleef. Er is vaak genoeg op aangedrongen om er maar een 



ulo van te maken, maar dat wilde hij niet”. Van Donk weet zich nog te 
herinneren dat Van Bemmel toentertijd een nijdige brief kreeg van minister 
Cals, waarin deze verklaarde dat hij – tegen de adviezen van zijn deskundigen 
in – de Zettense school toch promotierecht verleende. “En dat kwam alleen 
maar door de politieke druk. Van Bemmel heeft mij – als AR-man – ook nog 
eens achter AR-kamerleden aangestuurd”. 

Isolement 
Van Donk wijt de gedrevenheid aan de wil van een aantal mensen om de 
Betuwe uit het eeuwenoude isolement te halen. Een stimulans die ook door de 
pioniers van de Heldringstichtingen werd aangegeven. Zij wilden de streek een 
oppepper geven. 

“Dat isolement heb ik ook zelf nog meegemaakt”, zegt Van Donk. Ik heb een 
paar keer gehad dat het zo hard vroor dat de ponten niet meer konden varen. 
Dan zit je wel vast. Ik gaf toen nog een paar uur les in Wageningen. Dan kun 
je dat wel mooi vergeten. Of je moet met de auto over het ijs, wat ik  ook nog 
eens een paar keer heb gedaan”. 

Trots 
De bewoners van de Over- en Midden-Betuwe zijn nu nog steeds trots dat zij 
zo’n school hebben. Want het is nog steeds een zeldzaamheid in Nederland 
dat dorpen met een grootte als Zetten een eigen school  voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs hebben. Dat dan bovendien nog gecombineerd is 
met een havo. Volgens Van Donk heeft de school ook nog steeds voorop 
gelopen. “Wij hebben altijd gehad dat de leerlingen pas na drie jaar konden 
kiezen voor een bepaalde richting. Dat wordt nu door steeds meer scholen 
overgenomen”. Hij geeft toe dat dit ook verband houdt met het 
middenschoolidee. 

Hechte band 
De leerlingen van het Heldring College hebben nog steeds een hechte band 
met elkaar. Uit de tijd van de 3-jarige hbs komen ze nog iedere 2 jaar bij 
elkaar. Bij andere oud-leerlingenverenigingen is dit wat minder. Reünies 
worden nu meestal alleen maar belegd door oud-leerlingen die nog niet meer 
dan vijf jaar van school af zijn. Dit jaar vormt het 60-jarig bestaan een 
uitzondering. Dan is iedereen welkom. 

 

 


