
VRIJWILLIG OF …….. ?  

 

Op de facebook pagina van oud bewoners jeugddorp De Glind zagen we een verzoek van 

Aafke Mellema. Ze vroeg of in het archief van het jeugddorp nog informatie voorhanden 

was over de jaren 1923 tot en met 1928. Aangezien de netwerkgroep oud bewoners al 

geruime tijd bezig is om het digitaal archief vorm te geven en te vullen met foto’s, 

krantenartikelen, verhalen, etc. konden we aan haar verzoek voldoen. In de contacten met 

oud bewoners of hun familieleden maken we tevens van de gelegenheid gebruik om te 

vragen of ze zelf nog informatie hebben die we in het digitaal archief op kunnen nemen. We 

kunnen daar wellicht andere oud bewoners die op zoek zijn naar contacten of foto’s uit hun 

verleden mee van dienst zijn. De bereidheid van oud bewoners om daaraan tegemoet te 

komen is groot. Ook nu kregen we daar een positieve reactie op.  

Aafke is de jongste dochter van het gezin Groenewold. Zelf was ze nog niet geboren toen 

haar ouders in 1923 na de geboorte van hun tweede kind, het eerste kind was kort na de 

geboorte in 1922 overleden, naar de Glindhorst vertrokken om daar een nieuw bestaan op te 

bouwen als pachter en als pleegouders. Het was het tijdperk waarin grote gezinnen heel 

normaal waren. Zes tot acht kinderen waren geen uitzondering. Een voorbehoedsmiddel als 

de pil bestond nog niet en de afkeer van andere anti conceptiemiddelen was groot en ze 

waren niet voor iedereen vrij beschikbaar. Het gevolg was dat gedurende het verblijf in het 

opvoedingsdorp het gezin bijna jaarlijks werd verblijd met een nieuwe dochter.   

 

Kort nadat het gezin in het opvoedingsdorp met het werk begon kreeg het dorp landelijke 

aandacht in de pers. Conflicten en misstanden, rapporten, publicaties en aantijgingen over en 

weer en als klap op de vuurpijl een groot financieel debacle. Dit alles leidde tot een tijdelijke 

opnamestop van kinderen, het vertrek van ds. Vogelaar en uiteindelijk tot het faillissement 

van de Glindhorst. Niet een klimaat waar je als nieuwkomer vrolijk van wordt. Maar 

ondanks deze moeilijkheden overleefde het gezin deze eerste jaren. Toch lezen we in het 

jaarverslag van 1928 dat het gezin in dat jaar vrijwillig vertrokken is. Met de informatie die 

we van Aafke kregen, kijken we toch anders aan tegen het woord vrijwillig. We kregen de 

volgende brief, kopie van het trouwboekje  en foto van haar: 

 

 
 

   Afb. De vijf dochters van het gezin Groenewold in 1928 



“Hierbij stuur ik u een kopie van het trouwboekje van mijn ouders en een kopie van een foto 

van mijn oudste zussen. Op de foto staan vijf van mijn zussen, de jongste vier op het plaatje zijn in 

Barneveld geboren. In totaal waren we met negen zussen. Toen de jongste van het stel op de foto één 

jaar oud was moesten ze weg door het aantal kinderen dat ze zelf kregen. De oudste twee op de foto 

zijn inmiddels overleden. De derde woont op Texel. Zij zou u denk ik meer kunnen vertellen over het 

leven op De Glind. Ik doe haar telefoonnummer hierbij……” 

 

 

 
 

 Afb. Kopie uit het trouwboekje  

 

In het telefonisch gesprek met Pieternella, de zus van Aafke, bevestigde zij dat het gezin te 

groot was geworden. Naast de eigen kinderen waren er een aantal oudere pleegkinderen die 

hielpen bij het werk op de boerderij. Er staat vrijwillig vertrokken. Ja, zo zou je het kunnen 

omschrijven in een jaarverslag, maar uiteindelijk kwam het er gewoon op neer dat het eigen 

gezin te groot was. In 1926 was bepaald dat de gemeenschappelijke opvoeding van jongens 

en meisjes in het opvoedingsdorp kon blijven bestaan, mits het bestuur een aantal 

maatregelen nam om excessen in de toekomst te voorkomen. Een van die maatregelen was 

dat de gezinnen klein moesten worden gehouden. In totaal mocht het gezin niet meer dan 

acht kinderen hebben, inclusief de eigen kinderen. Dat betekende het einde van het verblijf 

van de familie Groenewold in het opvoedingsdorp de Glindhorst en dat vanaf 1928 de 

Rudolphstichting heet. Kort na de geboorte van Jacoba, de jongste van het stel op de foto, 

verhuisde het gezin.  
 

Met dank aan Aafke en haar zus Pieternella. 

 

Jaap Krediet en Rieke Visser, 

21 oktober 2016  
 


