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Voordat we ons interview beginnen krijgen we een rondleiding in de tuin van Gerrit. Dat is een 

bijzondere ervaring. Een prachtige wilde tuin met verrassende en mooie hoekjes. Een echte 

hooiberg heeft hij ingericht als tuinkamer waar het goed toeven is. Er zijn nog veel meer mooie 

plekjes te bewonderen en het uitzicht over de weilanden is geweldig. Een plekje op De Glind om 

verliefd op te worden. We maken  een paar foto‟s van Gerrit bij de berenklauw en dan starten we 

onder het genot van een bakje koffie met een lekker stuk appel – notentaart  het gesprek en begint 

Gerrit te vertellen.  

 

Een echte Glindenaar 

“Ik ben de zesde uit een gezin van acht kinderen en ik ben in 1955 geboren op De Glind. Mijn wieg 

stond op de Ringlaan. We hadden geen pleegkinderen in huis. Ik heb begrepen van mijn ouders dat 

ze geen pleegkinderen in huis hoefden op te nemen. Dat was een afspraak die ze met de toenmalige 

directeur, meneer Mulder, hebben gemaakt. Mijn ouders hebben wel twee pleegkinderen gehad, 

maar in die tijd woonden ze nog in Scherpenzeel. Voordat ik werd geboren woonden mijn ouders al 

op De Glind. Mijn vader kreeg in 1949 een baan op de Rudolphstichting als bedrijfsleider/vakbaas 

van het bouwbedrijf/ de timmerwerkplaats. Dat was nog in de tijd van directeur Haalboom. Die 

vader van mij heeft heel wat huizen op De Glind gebouwd en verbouwd. Kijk in dit fotoboek staan al 

die huizen. Daar ben ik best trots op. Ook heeft hij het oude zwembad aan de Kleine Ringlaan 

gebouwd. Dat is trouwens wel een bijzonder verhaal. Uiteraard heb ik dit niet zelf meegemaakt, 

maar mijn vader kon er mooi over vertellen. Hij had in die tijd nog geen ervaring met beton met 

alle gevolgen van dien. Ze waren met een man of drie daar aan het werk toen de betonwagen 

kwam. Het lossen duurde de chauffeur veel te lang en hij wilde niet langer wachten. Mijn vader gaf 

hem de opdracht om het beton op een hoop te storten dan haalden zij het wel weg. Zo gezegd, zo 

gedaan. Toen ze eindelijk toe waren aan het storten van het beton in het zwembad was dat spul al 

uitgehard en konden ze er niks meer mee. Extra hulp van de bewoners van De Glind en een nieuwe 

lading beton hebben uiteindelijk gezorgd dat het zwembad er is gekomen. En toen het beton gestort 

was ging het nog bijna verkeerd. De bronbemaling was stopgezet, zodat het zwembad om hoog 

kwam. Gelukkig kon men dat op tijd herstellen. Ik vond dit als kind een prachtig verhaal.  

 

Als gezin hebben we het moeilijk gehad. Van de acht kinderen zijn er drie veel te vroeg overleden: 

in 1953 mijn zusje Gerda door een verkeersongeluk, in 1972 mijn zusje Tineke aan leukemie en in 

1980 mijn oudste broer tijdens het omzagen van een boom.  

 

Als pleegkind had je het natuurlijk niet gemakkelijk, maar ook als eigen kind viel het niet altijd 

mee. Ik ben behoorlijk gepest als klein jongetje. Ik kwam uit dat vrome gezin en dan had ik ook nog 

een bloempotkapsel. Je snapt dat je dan het mikpunt van spot bent. Dat ging later gelukkig over en 

ondanks alles, ik ben nu 59 jaar, heb ik een prachtige tijd op het jeugddorp doorgebracht. Ik heb er 

niet altijd gewoond. Toen mijn vader met pensioen ging in 1979 was het gebruikelijk dat de 

dienstwoning verlaten werd. We zijn naar Barneveld verhuisd en in 1990 kon ik gelukkig een kavel 

bouwgrond in erfpacht krijgen aan de Ringlaan, naast de plek waar ik geboren ben. Ik heb daar een 

huis laten bouwen en vanaf september 1990 tot heden woon ik weer op De Glind. Na 1990 is er heel 

wat veranderd en die veranderingen ervaar ik niet allemaal als positief.  

 

 



Saamhorigheid 

Ik mis de saamhorigheid en de intimiteit van vroeger. Het was meer een gezamenlijk gebeuren. Het 

heeft, denk ik, te maken met het gegeven dat jeugdzorg en beheer gesplitst zijn en er ook andere 

instellingen panden kunnen huren, zoals YMCA, die passen binnen het huidige beleid van de 

Rudolphstichting. Het gevolg is dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor het geheel. Zo 

ervaar ik dat. In de periode dat de Rudolphstichting en het jeugddorp ėėn waren, waren de mensen 

ook meer ėėn. Iedereen stond voor elkaar klaar, zoals bakker Smit bijvoorbeeld. Hij was ėėn van de 

eersten die een auto had op de Rudolphstichting. Als er wat aan de hand was dan reed hij, als dat 

nodig was, mijn moeder overal heen. Het is niet allemaal meer De Glind wat de klok slaat. Het 

familiegevoel is wat weg. Ik ken de anekdote van vroeger dat je gemakkelijker in de hemel kwam 

dan dat je op de Rudolphstichting kon komen werken. Je moest actief belijdend lid van de 

gereformeerde kerk zijn, ARP stemmen, Trouw lezen, koningsgezind zijn en lid van de NCRV wezen. 

Tegenwoordig hoef je zelfs geen lid meer van de kerk te zijn om over de andere zaken maar te 

zwijgen. Dat is allemaal veranderd. Ook hoef je als werknemer niet meer op het terrein te wonen. 

Dat geldt ook voor de directeuren. Ik denk dat je daardoor de hartslag mist van het dorp. Een 

voorbeeld: directeur Goede nam eens uit nood  drie jongens uit Texel in zijn gezin op. Hij 

ondervond toen aan den lijve hoe moeilijk het „pleegouder  zijn‟ was. Zowel meneer Mulder als 

meneer Goede waren eigenlijk meer burgemeesters en ze waren erg bepalend. Ze waren 

verantwoordelijk voor zowel de jeugdzorg als het beheer. Het verschil tussen beide directeuren is, 

denk ik, dat Goede de zaak meer heeft geprofessionaliseerd. Hij had een vooruitziende blik. Voor 

mijn ouders zijn het allebei prima directeuren geweest. De huidige directeur Gerard de Jong is 

meer een beheerder. Directeur zijn van de Rudolphstichting lijkt mij momenteel niet een 

gemakkelijke baan.   

Ook het organiseren en het krijgen van vrijwilligers gaat de laatste tijd stroef. Mensen zijn meer 

met hun eigen dingen bezig en minder met het geheel. Dat brengt me meteen op mijn 

vrijwilligerswerk.  

 

Vrijwilligerswerk 

 Leesportefeuillebezorger en kwitantieloper 
Dat begon al toen ik zeven jaar oud was. Ik bracht op een heel klein fietsje de 

leesportefeuilles rond in het hele dorp. Die leesportefeuilles waren door meneer Noordzij, 

de vroegere elektricien, samengesteld. Dat vond ik mooi werk. Vanaf ongeveer mijn 

twaalfde jaar was ik kwitantieloper voor het bedrijf van mijn vader. Ik kende bijna iedereen 

op de stichting en dat gold voor bijna alle mensen die hier toen woonden. Een keer per 

maand schreef mijn vader de kwitanties uit en dan ging ik langs de deuren.  
 
 Kantinebeheerder S.V. De Glind  

1 augustus 1972 werd ik kantinebeheerder. Dat was nog in de oude directiekeet van de 

Nederlandse Spoorwegen.  Ik heb dat kunnen onthouden omdat op die datum mijn zus 

Tineke van 13 jaar oud stierf. Ik begon als assistent van Ria Stoffelsen en na drie jaar stond 

ik er alleen voor. Ik heb wel 15 jaar in die oude kantine gestaan voordat de nieuwe kantine 

werd gebouwd. Het was een nevenfunctie en in 1997 vierde ik mijn 25 jarig jubileum als 

kantinebeheerder van S.V. De Glind. Het voetbalgebeuren is inmiddels ter ziele en daarmee 

ook mijn nevenfunctie als kantinebeheerder.    

Als kantinebeheerder van S.V. De Glind werd ik trouwens een bekende persoonlijkheid. Niet 

dat ik zelf voetbalde, maar ik was wel een supporter in hart en nieren. Ik weet nog goed dat 

een scheidsrechter me een keer verboden heeft om al aanmoedigingen schreeuwend dicht 

langs de lijn te lopen. Hij vond mijn geschreeuw maar lastig. Hij legde het spel stil en vroeg 

me om achter de omheining te blijven. Daar liet ik mij niet door uit het veld slaan. Ik heb 

een harde stem  en ik rende gewoon in de greppel heen en weer en bleef mijn 

aanmoedigingen schreeuwen. Je bent supporter of je bent het niet en de scheidsrechter 

moest dit al tandenknarsend gedogen.  

 



 Het werk als koster 
Vanaf 1979 ben ik op vrijwillige basis werkzaam in het kerkje van het jeugddorp; eerst als 

hulpkoster en later als koster. Ik snap dat de tijden veranderen en dat de kerk daar ook in 

mee gaat, maar al die toeters en bellen, zoals toneellampen en een podium, dat snap ik 

niet. Het is niet meer de kerk van vroeger. Daar moet ik erg aan wennen. Ik heb er wel 

begrip voor, maar ik vind het jammer. En als het nou nog vaak als evenementenruimte werd 

gebruikt, maar dat is niet zo. Ook het kerkbezoek is in al die jaren dat ik als koster heb 

gewerkt sterk teruggelopen. Het zat vroeger altijd vol. En nu, als we een predikant „van 

buiten‟ hebben te preken, dan mag je blij zijn als er 25 mensen zijn die naar de preek 

komen luisteren. Ik vind dat beschamend. Bij onze eigen dominee is de kerk wel wat voller, 

maar ook niet meer zoals vroeger. Dat heeft te maken met het feit dat de verplichting om 

naar de kerk te gaan eraf is. Met bijzondere kerkdiensten zoals met de kerst en de Pasen, 

dan zit de kerk nog vol. De laatste jaren wordt in de kerk trouwens geen kerstspel meer 

opgevoerd. Het is wel een groot feest en ook Pasen wordt uitbundig gevierd. Daar heb ik 

mooie foto‟s van.  

 

Het is nu een oecumenische kerk geworden en ik zie het gebeuren dat over tien jaar de 

katholieken ook meedoen. Ik zie de toenaderingspogingen nu al. Daar heb ik overigens niets 

op tegen. Ik ben blij dat ik de deuren van de kerk nog elke zondag wagenwijd open kan 

zetten en dat er nog mensen zijn die komen, want zonder mensen kan het niet.  

 

Trouwens als ik aan de kerk denk, moet ik denken aan dominee Jellema. Hij had een 

groente tuintje op de Ringlaan tegenover de plek waar mijn ouders hebben gewoond. Ikzelf 

had daar ook een tuintje. Het kwam er op neer dat ik vaak het tuintje verzorgde van de 

dominee. Hij was geen tuinman en hij was altijd druk. Ik herinner mij een voorval uit die 

tijd. Ik kon tijdelijk niet werken omdat ik een aantal vingers van mijn rechterhand had 

afgezaagd. Stilzitten kan ik niet goed, dus ik was druk in de tuintjes aan het werk met mijn 

linkerhand en ik zong uit volle borst: “De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets” 

, toen ik de stem van de dominee hoorde: “Hier ben ik kennelijk niet nodig”. Hij kwam even 

kijken hoe het met mij was. Echt een prima kerel, met het hart op de juiste plaats, maar 

een tuinman was hij niet. 
    
 Mede organisator van evenementen en andere activiteiten  

Verder was ik vaak betrokken bij het organiseren van evenementen. Er werd altijd wel wat 

georganiseerd: paalzit acties voor het goede doel, Koninginnedagfeesten, herfsttuinen 

maken, op de hometrainers fietsen naar Parijs als sponsoractiviteit, 5 mei vieringen, 

optochten, speakeractiviteiten, werken op de kinderboerderij bij mevrouw Sieling, als 

vrijwillig chauffeur fungeren en in mijn jonge jaren ben ik nog penningmeester geweest van 

Sola Fide, de debatvereniging voor eigen kinderen. Dat was in de tijd van Fokko Witteveen 

en Gert Tolkamp. We hebben heel wat af gediscussieerd. Laten we maar zeggen dat ik er 

een van de oude stempel ben. Ik hou van De Glind en besteed graag mijn vrije tijd aan 

vrijwilligers werk. Dat heb ik dus bijna mijn hele leven gedaan.   

 

 De Nijmeegse vierdaagse 
De laatste 20 jaar lopen we altijd met een groep van ongeveer 20 personen de vierdaagse in 

Nijmegen. Dat is een geweldig evenement. De eerste keer dat ik meeliep als begeleider was  

„zwart‟. Ik werd gevraagd om in te vallen en wist helemaal niet of ik het mooi zou vinden. 

Maar het was prachtig. Ik ging helemaal uit mijn dak, wat een sfeer. Ik ben zelfs 

internationaal op tv te bewonderen geweest toen ik eens langs de tribune met 

hoogwaardigheidsbekleders liep en iedereen mee aan het swingen kreeg met de tekst: „Clap 

your hands and stamp your feet!‟ Dit jaar loop ik de tocht voor de negentiende keer. We 

overnachten in een scoutinggebouw en donderdagavond, de avond voor de intocht, komen 

de ouders. Ik laat Limburgse vlaaien aanrukken en we vieren zogenaamd mijn verjaardag. 

De echte valt in april. Als de ouders weg zijn, gaan we gezamenlijk kersenpitten spugen. Ik 

koop altijd  5 kilo kersen en dan hebben we dolle pret. Dit is trouwens de enige tocht die ik 

loop. Ik train ook nooit want ik heb een „goed lopende baan‟. In het begin had ik altijd last 

van blaren. Wat een drama was dat.  



Vooral de behandeling bij het Rode Kruis. Je kreeg een nummertje en je moest uren wachten bij de 

Rode Kruispost, voordat je aan de beurt was. De laatste vijf jaar heb ik daar geen last meer van. Ik 

koop nu elk jaar nieuwe schoenen en na een maand inlopen passen ze perfect. Zo zie je maar weer, 

je kunt ook te zuinig wezen.  

Een doener en geen denker, alhoewel …..  

Je ziet, ik ben een doener en geen denker, maar ik denk nu toch wel eens: Heb ik niet teveel van 

mijzelf gegeven en heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Vooral als je dat afzet tegen hoe het was 

voor 1990 en hoe het geworden is na 1990. Het beeld na 1990 veranderde snel en veel 

vrijwilligerswerk is inmiddels verdwenen. Hoe zal de toekomst er uit zien? Mijn huidige werk als 

conciërge op de J.H. Donnerschool vraagt veel energie en soms is die energie een beetje op. Er is 

veel veranderd en het gedrag van de jeugd is wat harder geworden. Het is ook allemaal groter nu en 

ik heb het idee dat die grootschaligheid niet altijd een verbetering is. Dat er steeds meer 

papierwerk moet worden gedaan, komt het werk met de kinderen lang niet altijd ten goede, 

volgens mij. De J.H. Donnerschool kun je niet meer vergelijken met de school van vroeger. Het 

voordeel is wel dat er nu meer gekeken wordt naar de capaciteiten van de kinderen en dat die 

bepalend zijn voor plaatsing op de school. Pleegkinderen gaan niet meer automatisch naar de J.H. 

Donnerschool omdat het pleegkinderen zijn, alleen als het nodig is. De Besselaarschool , de 

vroegere school voor eigen kinderen, is verdwenen en kinderen zonder „rugzakje‟ gaan buiten De 

Glind naar school. Van de huidige pleegouders en gezinshuisouders wordt ook nogal wat gevraagd. 

Je moet al bijna universitair geschoold zijn om hier als zodanig aan de slag te kunnen. Bij wijze van 

spreken dan. Ik weet niet of de weg die de Rudolphstichting is ingeslagen de juiste is. We moeten in 

ieder geval ons doel niet uit het oog verliezen en dat zijn de kinderen. Dat is waar het uiteindelijk 

om gaat. Misschien gaan we wel iets te snel. Niet voor niets staat er bij de ingang van het dorp 

„Vaart minderen, spaart kinderen‟. Even tijd nemen om elkaar weer te vinden, maar als je me 

vraagt wat ik zou doen als ik mijn leven over kon doen, dan zou ik zonder enige aarzeling opnieuw 

voor het jeugddorp kiezen, want ik hou van dit dorp. Maar met dien verstande dat ik mijn prive-

leven en vrijwilligerswerk wat meer in balans zou brengen.” 

G. van de Broek 

Interview 2 juli 2014  

Opmerking interviewer: 

Voor zijn werk als kantinebeheerder, weekendchauffeur, koster en begeleider tijdens de 

vierdaagse is Gerrit van de broek op 29 april 2003 benoemd tot lid in de orde van Oranje 

Nassau.  

 

 

 

 


