
Joog noemt hij zichzelf  
  
Dit keer hebben we gekozen om voorrang te geven aan een verhaal 

van een oud bewoner die op 17 oktober 2015 dagvoorzitter is op de 

netwerkdag van oud bewoners in het jeugddorp De Glind. We 

hadden hem al een tijdje op onze verlanglijst staan om te 

interviewen. Een artikel in de Barneveldse Krant uit 1982, waar een 

aantal kinderen uit het jeugddorp met elkaar in gesprek is over de 

voor- en nadelen van het verblijf in een pleeggezin of groepshuis, 

had onze aandacht getrokken. Waar de één papa en mama tegen 

haar pleegouders zegt is Jochanan daar niet zo zeker van: "Als ik 

dat zou zeggen, zou ik dat verraad vinden tegenover mijn ouders", is zijn reactie op een uitspraak 

van Debbie die daar duidelijk anders over denkt.  

 

Op mijn vraag of we hem mochten interviewen kregen we een positief antwoord, maar daar bleef 

het dan ook bij. Het is een druk bezet baasje. Uiteindelijk stuurde hij ons het interview dat was 

geplaatst in de Barneveldse Krant dat Annelies Barendrecht met hem had gehad binnen het kader 

van zeven artikelen over het jeugdwerk. Het was een aanloop naar het symposium 'Wortels en 

Gehaktballen', waar Jochanan ook dagvoorzitter van zou zijn. Dat vonden we een goed idee. Het 

interview geeft weer hoe Jochanan zijn tijd in Jeugddorp De Glind heeft beleefd. Daar bleef het 

niet bij. Later las ik nog een verhaal van Annemieke de Vries over 'Joog'. Beide verhalen geven een 

mooi beeld van onze dagvoorzitter. "Lief en nieuwsgierig, een druktemaker, regelmatig een 

ongeleid projectiel, impulsief, goudeerlijk en genadeloos oprecht", zo omschrijft Annemieke de 

Vries haar Joog. Een betere dagvoorzitter kun je niet wensen, denken we  dan.  We hebben van 

beide artikelen een tweeluik gemaakt. Zijn eigen verhaal opgeschreven door Annelies Barendrecht 

en het verhaal van zijn pleegtante Annemieke de Vries.  

 

Geschreven door Annelies Barendrecht 

 

Inleiding 

Honderd jaar geleden sprak dominee Rudolph de legendarische woorden: “Als kinderen buiten de 

boot vallen, moeten we daar een samenleving voor creëren waarin zij welkom zijn.” Vanuit deze 

visie ging hij aan de slag. In 1911 viel het besluit om in De Glind uit huisgeplaatste kinderen op te 

vangen in een gezinsvorm. Anno 2011 wonen circa 600 kinderen in een gezinshuis in De Glind en 

daarbuiten. Ter gelegenheid van 100 jaar gedachtegoed van dominee Rudolph wordt op 29 

september in De Glind het symposium „Jeugdzorg: Wortels en gehaktballen als werkzame factoren‟ 

gehouden. In de aanloop naar het symposium besteedt deze krant zeven weken lang aandacht aan 

het jeugdwerk in De Glind. Rode draad in de serie van zeven artikelen is dat de ideeën van dominee 

Rudolph vandaag de dag nog niets aan actualiteit ingeboet hebben.  Zo begint Annelies Barendrecht 

een van haar artikelen over het jeugdwerk in De Glind. In aflevering 7 laat ze de dagvoorzitter en 

ex-pleegkind Jochanan Westra aan het woord. 

 

Achtergrond 

“Ik heb hier een goede tijd gehad”, steekt Jochanan Westra van wal. De dagvoorzitter van het 

symposium: „Jeugdzorg, wortels en gehaktballen als werkzame factoren‟ op 29 september in De 

Glind. Als jongen van elf kwam hij via een kinderhuis in Oost-Voorne in huis bij „tante Annemiek en 

oom Martin‟. Tot op de dag van vandaag heeft hij nog warm contact met zijn pleegouders. 

Terugkeren naar het huis waar hij die jaren heeft doorgebracht is dan ook geen confronterend 

bezoek, maar meer een nostalgische herinnering aan een bijzondere periode in zijn leven. 



“Mijn vader was dominee. Altijd druk. Ik was ook altijd druk, maar anders druk. Nu zou je het 

misschien ADHD noemen. Hoe het ook zij, mijn moeder kon me niet aan. Ik zocht voortdurend haar 

grenzen op, dat werd een te grote belasting voor, vooral, mijn moeder.” Het initiatief ging niet van 

de jeugdzorg of maatschappelijk werk uit, maar van de ouders zelf. Jochanan moest maar ergens 

anders opgroeien, oordeelden ze. Na een tussenstop in een kinderhuis, kwam hij in De Glind terecht 

in een pleeggezin met nog vier opgenomen kinderen. “Ik wilde heel graag naar huis, maar toen dat 

niet kon, heb ik me aangepast en mijn eigen wereld gecreëerd. Op die leeftijd accepteerde ik 

gewoon alles.” 

 

Fijne tijd 

Bijna dertig jaar na dato overheerst het gevoel van een fijne tijd. Veel voetballen, alle 

voorzieningen voor kinderen dicht in de buurt. “Maar het prettigste vond ik de structuur en de 

veiligheid. Er was geen gedoe, zoals thuis. En er was warmte. Thuis kon ik nooit eens lekker tegen 

mijn moeder aan kruipen, bij Annemiek kon dat wel. En daarmee werd een basisbehoefte van mij, 

en van de meeste kinderen, vervuld.” Hij weet nog waar hij was toen hij dat telefoontje kreeg dat 

zijn vader overleden was. Vanuit dorpscentrum Glindster waar de verslaggeefster en hij praten over 

het heden en het verleden, wijst hij naar de overkant. “Daar was ik, in het logeerhuis voor kinderen 

die in de vakanties niet naar huis konden.” Niet lang daarna keerde hij weer terug naar zijn 

moeder. Om vervolgens zodra het kon op eigen benen te gaan staan.  

 

Een creatieve duizendpoot 

Het is goed afgelopen met het drukke jongetje Jochanan (geboren in 1971). Tegenwoordig is hij 

presentator, acteur, theatermaker, trainer en nog veel meer. Afgestudeerd aan de theateropleiding 

Selma Susanna in Amsterdam en de school voor Journalistiek, afdeling televisie, in Zwolle, is hij een 

soort creatieve duizendpoot. “Ik heb gekozen voor een beroep met veel contact met mensen. Wat 

ik meemaak en meegemaakt heb, speelt een grote rol in mijn werk. Bij presentaties in De Glind 

vertel ik bijvoorbeeld altijd dat ik hier gewoond heb en dat ik elke zondag in de kerk zat waar nu 

vaak presentaties gegeven worden. Zoals ook het symposium op 29 september.” Een citaat uit een 

recensie op zijn website illustreert wat hij bedoelt: “Jochanan is de malloot die stukken uit zijn 

leven naspeelt. Lichtvoetig en charmant, maar zeker niet oppervlakkig.”  

 

Een duwtje in de rug 

Voor Jochanan is het duidelijk: ,,Het feit dat ik hier gewoond heb, heeft me een duwtje in de rug 

gegeven. Ik heb hier geleerd om kritisch naar mezelf te kijken en om me kwetsbaar op te stellen. 

Daar heb ik nu, als mens en in mijn werk, veel profijt van.‟‟     

 

 

Geschreven door Annemieke de Vries 

Soms duurt het even 

Zonder een zoen, zonder een groet, zonder enig blijk van besef dat dit een afscheid is, stapt hij in 

de auto bij zijn moeder. Drie jaar heeft hij in ons gezin gewoond, van zijn tiende tot zijn dertiende. 

  

Joog noemt hij zichzelf, omdat weinig mensen zijn naam Jochanan kunnen onthouden. Lief en 

nieuwsgierig is hij en een druktemaker, regelmatig een ongeleid projectiel. Impulsief, goudeerlijk 

en genadeloos oprecht is hij ook. En vandaag is het dan zover: er komt een eind aan de wat “lange 

logeerpartij”, zoals hij het zelf noemt en gaat weer bij zijn moeder wonen. 

  

We zwaaien hem uit. De auto start en rijdt de oprit af. En stopt weer. Ik zie beweging op de 

achterbank, Joog duwt tegen het autoportier om uit te stappen, alsof hij iets vergeten is. Mijn hart 

springt op. O, gelukkig. Toch nog. Zal hij? Ik zie de spanning op zijn gezicht, als hij de auto, die nog 



maar amper stil staat, uit springt. Hij klapt het portier dicht, zet een sprintje in om de achterkant 

van de auto heen en rent mijn kant op. Dan schiet hij langs mij heen, laat zich op zijn knieën 

zakken en met tranen in zijn ogen hoor ik hem tegen Basta onze hond zeggen: "Was ik jou toch bijna 

vergeten gedag te zeggen". Ik staar naar mijn schoenen en haal heel diep adem. 

  

Nu is hij Joog, veertig, getrouwd en theatermaker. Hij is een stuk rustiger geworden, maar nog 

steeds is hij genadeloos eerlijk en nieuwsgierig. Hij gaat nooit meer weg zonder een dikke knuffel. 

We zijn dol op elkaar. Soms voel ik me nog steeds zijn pleegmoeder, als ik op de eerste rij bij een 

voorstelling van hem ben. Ik ben al jaren een van zijn grootste fans. Als ik op bezoek of een 

verjaardag ben, voel ik me meer een soort huisvriendin. 

  

De laatste tijd praten we veel over pleegouderschap, want hij en zijn vrouw hebben sinds kort twee 

pleegzoons. Twee broertjes: eentje van vier en eentje van zes. In de voorjaarsvakantie komt hij 

een middagje op bezoek met de jongens. De hele vloer bezaaid met lego; limonade en paaseitjes op 

tafel. Joog in zijn rol als pleegpapa, ik ben zo trots op hem! Ze blijven eten en dan is het tijd om op 

te ruimen en weer terug naar huis te gaan. Van Joog krijg ik een dikke knuffel, de jongens aaien 

een beetje verlegen de hond gedag en stappen zonder een groet de auto in. 

  

Wij kijken elkaar aan, Joog haalt zijn schouders op en mompelt: "Ach, weet je lieve Miek, soms 

duurt het even”. 

 

--------------------- 

Het enige wat ons nog rest is opnieuw een verhaal uit de beginjaren tachtig toe te voegen aan de 

verhalen en fotowebsite. Het verhaal van een jochie genaamd Joog.  

Jaap en Rieke Krediet - Visser   

 


