
 

Jeugddorp De Glind in oorlogstijd 
1943 – 1950, Alfred Hager 

 

Mijn naam is Alfred, maar iedereen noemt mij Fred. Ik ben als zoon van een 

KNIL militair geboren in Poerworedjo, een plaats gelegen op Midden Java in 

het district Poerworedjo. Ik ben de jongste uit een gezin van 8 kinderen, maar pas later hoorde ik, dat ik twee van mijn 

zusjes niet heb gekend. Ze zijn erg jong overleden (1 dag oud en 7 weken oud). Ik ben er altijd vanuit gegaan dat mijn 

moeder niet meer dan zes kinderen had gebaard. Over dat soort zaken werd thuis niet met de kinderen gesproken. Dat 

is tegenwoordig anders, maar toen was het heel gewoon dat kinderen dat soort dingen niet wisten. 

 

Thuissituatie 

In 1943 ben ik op de Rudolphstichting komen wonen. Mijn moeder is in 1938 overleden en mijn vader is in 1939 opnieuw 

getrouwd. Aan de tijd na het hertrouwen van mijn vader heb ik geen mooie herinneringen. Mijn stiefmoeder wilde alle 6 

kinderen niet in huis opnemen. Titus mijn broertje van 12 en ik bleven thuis. In december 1940 werd mijn eerste 

halfzusje geboren en in februari 1942 het tweede. Het was oorlogstijd en het was bittere armoe thuis. We woonden op 

Goeree Overflakkee. Het toeval wilde dat de meester van school, meneer Van Leeuwen en zijn echtgenote, mij wel 

mochten. Zij hadden een vriendin, de weduwe mevrouw Tempel. Zij had vroeger op de Rudolphstichting gewoond; haar 

man was toentertijd administrateur. Iedereen was het er mee eens, vooral mijn stiefmoeder, dat het goed was dat ik 

voor een half jaartje naar de Rudolphstichting ging. Het werden uiteindelijk 8 jaren, tot 2 november 1950, de dag dat ik 

in militaire dienst ging.    

 

Naar jeugddorp De Glind 

Het was een hele reis in oorlogstijd. Met mevrouw Tempel en mevrouw Van Leeuwen gingen we met de trein naar 

Amersfoort. Ik had een deftig pakje aan en ik mocht de koffer dragen. Op het station in Amersfoort werden we 

opgehaald door een vrachtautootje van de Rudolphstichting en we melden ons bij het huis van directeur Geleynse. Je 

weet wel het grote gebouw midden op het terrein van de stichting, schuin tegenover het jongenspaviljoen. Uiteindelijk 

kwam ik in het gezin terecht van de familie Dijkstra, de wasbaas. 

Ik was een beetje een buitenbeentje; een buitenpupil. Een woord dat gebruikt werd voor kinderen die niet via de 

kinderrechter op de Rudolphstichting waren geplaatst. Voor de familie Dijkstra kan ik niet anders dan diep respect 

opbrengen. Ze hebben mij goed behandeld en ze maakten geen onderscheid tussen eigen kinderen en pleegkinderen. Er 

was geen onderscheid in eten en behandeling. Het eten wat er toen was, werd eerlijk verdeeld. In die tijd was het heel 

normaal dat je na schooltijd hard moest werken, maar dat moesten de eigen kinderen ook. Maar het ging er niet in elk 

gezin zo toe als bij de familie Dijkstra.  

 

Wonen in jeugddorp De Glind - kattenkwaad 

Uiteraard haalden we ook kattenkwaad uit. Daar hield Dijkstra ook wel van. We gingen vaak met z’n allen tamme 

kastanjes zoeken op de Ringlaan. Om die kastanjes zitten van die stekelige hulzen. We wilden de meisjes uit het gezin 

foppen met een verhaal over een groot zwart beest dat op zolder huisde. Ik had me verkleed, helemaal in het zwart en 

in mijn handen had ik een paar van die stekelige hulzen van de kastanjes. Toen ik mij had verstopt vertelde Dijkstra het 

verhaal van het beest op zolder en dat hij daar niet graag kwam. Niemand van die meisjes geloofde het natuurlijk, maar 

ze durfden ook niet op de zolder te gaan kijken. Er was er één bij die de stoute schoenen aantrok en de ladder opklom. 

Met mijn stekelige handen haalde ik naar haar uit. Grote consternatie natuurlijk. Wat hebben we gelachen met z’n 

allen. We hadden plezier met elkaar. Hoe gek het ook klinkt, we groeiden op in een beschermd milieu. Ik zat in die tijd 

op de MULO in Barneveld. Het ging in het begin niet goed, maar ik heb het gehaald.  

 

WOII en het jeugddorp 

De Glind was natuurlijk ook een dorp in oorlogstijd, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar pas in september 1944 

Duitse soldaten heb gezien. Uiteraard had ik wel eerder Duitse soldaten gezien, maar daar nog nooit. Er was een kleine 

Duitse militaire eenheid die zich vestigde in het meisjespaviljoen. Het paviljoen werd gevorderd en de meisjes werden 

verspreid over de gezinnen in het dorp. We hebben eind 1944 ook nog een Engelse majoor in huis gehad. De familie 

Dijkstra was erg actief in het verzet.  

Later werden we bevrijd door de Canadezen. Het was 23 april 1945. Dat is overigens een triest verhaal. Tijdens de 

bevrijdingsactie door de Canadezen werd Dirkje Stoffelsen per ongeluk doodgeschoten door de Canadezen. Ze was een 

dochter van Aalt Stoffelsen, de chauffeur. Ze ruimden een Duits mitrailleursnest op voor het huis van Stoffelsen en een 

verdwaalde kogel raakte haar. Ze stond op de trap in huis met een kind op haar arm. Ik weet het nog goed. ‘Collateral 

damage’ noemen ze dat tegenwoordig.  



 

Ik kom nog elk jaar op De Glind tijdens de dodenherdenking en ik mis haar naam op de gedenkplaat, want zij is eigenlijk 

ook een oorlogsslachtoffer. Ik heb hier ooit eens met de familie Stoffelsen over gesproken, omdat ik dit feit tijdens een 

dodenherdenking wilde noemen. Dat hebben ze goed gevonden, vandaar dat ik het nog zo goed weet. Ze ligt begraven 

op het kerkhof van De Glind. Ik ontmoet tijdens die herdenking ook nog altijd mijn pleegbroer Jan Dijkstra.  

 

Na de oorlog heb ik nog een tijdje op het jongenspaviljoen gezeten. De leiding bestond toen uit meneer de Groot 

(hoofd), zijn echtgenote, meneer Boertje en mejuffrouw Kantje (dat is een bijnaam, haar echte naam weet ik niet 

meer). Ik was daar trouwens voor straf geplaatst, want ik was blijven zitten op de MULO. Dat heeft wel geholpen want 

in die tijd heb ik wel mijn MULO afgerond. Ik herinner me nog een knaap die vaak in de isoleercel zat. Het was geen 

gemakkelijke groep. De tijd op het jongenspaviljoen heeft mij in ieder geval discipline bijgebracht en dat kwam me 

goed van pas toen ik in militaire dienst ging. Na mijn dienstplicht ben ik beroeps geworden. Het zit waarschijnlijk in de 

genen.  

 


