
Johannes Jacobus Dondorp 

geboren 16 oktober 1906 

Johannes Jacobus Dondorp werd in Delft geboren in een Gere

formeerd onderwijzersgezin. Zijn vader was hier hoofd van 

een MULO-school. 

N a de lagere school en MULO (het gezin was inmiddels ver 

huisd naar Utrecht) was hij enige tijd werkzaam op een han

delskantoor. Deze fuseerde en Joop Dondorp stond op straat. 

Wat nu te doen? Het waren de dertiger (crisis)jaren. Op aan

dringen van zijn vader volgde hij de opleiding aan de christelij

ke kweekschool voor onderwijzers (Rehoboth) te Utrecht. In 

deze tijd kwamen zijn leidinggevende capaciteiten al sterk 

naar voren: hij was voorzitter van de leerlingenvereniging, la

ter van de oud-leerlingen. Tevens was hij voorzitter van de 

Jongelingsvereniging 'Dr. Abram Kuyper '. 

Hij vervulde zijn militaire dienstplicht. 
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In 1927 vond hij een werkkring 
bij een zogenaamde opleidings- " 0 n " 0 n p
school, de Dr . H. Bavinckschool V V K 
in Den Haag. Maar het gewone 
onderwijs trok hem helemaal 
niet zo erg. Toen al ging zijn be
langstelling uit naar het Buiten
gewoon Onderwijs . 
In 1932 werd hij benoemd aan 
de enige christelijke school voor 
Buitengewoon Onderwijs in Am
sterdam. Vlak voor de oorlog 
werd hij benoemd als hoofd van 
een nieuw op te richten school 
voor Buitengewoon Onderwijs in 
Gorinchem. In 1949 vestigde hij 
zich in Hilversum, waar hij hoofd 
werd van de Wisseloordschool 
voor Christelijk Buitengewoon 
Lager Onderwij s. Ook was hij ler
aar wiskunde aan de christelijke avond-U.L.O. en aan de pro
testants-christelijke cursus tot opleiding van kleuterleidsters, 
waar hij Maatschappelijk Werk doceerde. Op zijn vakterrein 
nam hij vele functies waar: in de Unie voor Christelijk Buiten- ' 
gewoon Onderwijs als hoofdbestuurslid, waaronder het voor
zitterschap; in het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum en 
als lid van de Staatscommissie inzake een wettelijke regeling 
van het B.L.O. 

Ook was hij vele jaren eindredacteur, zowel van een vakblad 
op dit gebied (CBO: tijdschrift voor Christelijk Buitengewoon 
Onderwijs) als van een periodiek voor het Christelijk Onder
wijs 'School en Huis' . Hierin was hij verantwoordelijk voor de 
rubriek 'Buitengewoon Onderwijs'. Het blad was bedoeld voor 
ouders en kinderen van christelijke scholen. 
Daarnaast heeft hij als direct betrokkene bij geestelijk gehan
dicapte kinderen ook veel werk verricht voor hun nazorg en 
de oprichting van dagverblijven. 
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Hij was één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de 
'moeder' van onze stichting, de Protestants christelijke Vereni
ging van ouders en vrienden van het afwijkende kind 'Philadel
phia' in 1955. Hiervan was hij vanaf de oprichting tot 1974 
voorzitter . Hij ontving van de Vereniging de gouden Philadel
phia-speld en werd bij zijn afscheid benoemd tot ere-voorzit
ter. 

Ook was hij mede-oprichter en eerste voorzitter van de Lande
lijke Protestants-christelijke Stichting Philadelphia Voorzienin
gen (voorheen: Tehuizen) van 1961 - 1978. 
In het jaar van zijn afscheid is , om zijn naam in ere te houden, 
opgericht de Stichting J. J . Dondorp Fonds. Deze stichting 
heeft tot doel: het verlenen van ondersteuning aan de mensen 
met een handicap die wonen in de voorzieningen van de Stich
ting Philadelphia en de stimulering en verbreiding van (weten
schappelijke) kennis over de zorgverlening. De Stichting J.J. 
Dondorp Fonds organiseert jaarlijks (minstens) één landelijk 
congres voor ouders , medewerkers, beleidsmakers uit de poli
tiek, overheid en wetenschap. Deze congressen staan inmid
dels landelijk hoog aangeschreven en trekken veel bezoekers . 
Tevens is ingesteld de jaarlijkse J. J . Dondorpprijs voor betrok
kenen bij de Stichting Philadelphia Voorzieningen die een idee 
hebben aangedragen dat de zorgverlening ten goede komt. 
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Onderscheidingen 


Voor zijn werk voor de 'minder bedeelde mens ' ontving de 
heer Dondorp verschillende officiële onderscheidingen. 

Als voorzitter van de Unie Christelijk Buitengewoon Onderwijs 
en als hoofd van de Christelijke School voor Buitengewoon La
ger Onderwijs te Hilversum, werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (12 oktober 1962). 

Voor zijn jarenlange en belangeloze toewijding aan het geeste
lijk gehandicapte kind en voor de begeleiding van de ouders 
kende het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Ver
bond hem in 1977 de VISSER-NEERLANDIA-prijs toe. (De 
prijs is genoemd naar de heer mr. H. L. A. Visser die ijverde 
voor versterking van de persoonlijkheid in het belang van de 
samenleving. Deze prijs wordt zowel aan Nederlanders als 
aan Belgen uitgereikt). 

Bij besluit van 25 januari 1971 werd hij benoemd tot EREBUR
GER van de gemeente Hilversum voor zijn landelijke en plaat
selijke initiatieven voor het geestelijk gehandicapte kind en 
zijn ouders. 
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