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“Ik kom uit een gezin van vier kinderen en ik was de jongste thuis. Mijn vroegste 

jeugdherinneringen zijn niet allemaal van mijzelf, maar ik denk dat dit voor iedereen geldt. De 

herinneringen uit de beginjaren van mijn jeugd komen van mijn broer en mijn twee zussen. Het 

huwelijk van mijn ouders liep spaak, mijn moeder is uiteindelijk weggelopen en trok bij haar zus in. 

Ze had ons meegenomen. Maar ook dat ging niet goed en ten einde raad heeft moeder ons 

afgeleverd bij het politiebureau met de mededeling dat ze niet voor ons kon zorgen.  

 

Een zeer ingrijpende tijd 

Voordat ik op mijn 13e in 1965 op het jeugddorp werd geplaatst, kwamen wij in de jaren daarvoor 

onder voogdij te staan en werden mijn ouders uit de ouderlijke macht ontzet. Van het kindertehuis 

in Rotterdam naar een bleekneusjes vakantiekolonie in Ellekom. Terug naar het kindertehuis en 

daarna weer een periode terug naar huis, naar pa met zijn nieuwe vrouw. Na een half jaartje thuis 

te hebben gewoond waren mijn vader en mijn stiefmoeder er van overtuigd dat deze situatie niet 

meer verantwoord was. Mijn zus Ria en ik werden opnieuw uit huis geplaatst. Daar snapte ik toen 

niks van en dat is mij ook later nooit duidelijk geworden. Waarom wij wel en de andere kinderen 

niet? We gingen een paar weken op proef logeren bij een pleeggezin en dat was heel leuk, tot dat 

de plaatsing definitief werd. Voor mijn zus en mij is dat een duistere periode in ons jonge leven 

geweest, want dit gezin behandelde ons slecht. We moesten altijd alle klusje doen en enige 

vriendelijkheid was er niet bij. We werden geslagen en regelmatig opgesloten op zolder. Men 

vertrouwde ons helemaal niet. Toen er eens een paar kwartjes uit de portemonnee verdwenen 

waren, wist men zeker dat mijn zus en ik de schuldigen waren, want hun eigen kind deed zoiets 

zeker niet.  We kregen geen eten, want dat konden we zelf wel kopen van het geld dat we 

zogenaamd gestolen hadden. In die tijd zijn mijn zus en ik seksueel misbruikt en verkracht door een 

buurjongen. Wij durfden dit niet aan onze pleegouders te vertellen, want de buurjongen zou 

volgens ons toch worden geloofd en wij niet. Na deze traumatische ervaringen begon ik ‟s nachts in 

bed te plassen en dat gaf weer reden voor nieuwe problemen. De natte lakens werden voor 

iedereen zichtbaar buiten gehangen. Ik schaamde me dood. Het laatste jaar bij de familie Duister 

was denk ik wel het zwaarst. We werden van school gehaald en mochten overdag niet meer naar 

buiten. We verbleven het grootste deel van de dag en nacht op de zolder. Door al die ellende 

huilden we veel en in dat gehorige huis viel het de buurvrouw op. Pa en ma Duister, zo noem ik ze 

maar, zijn uiteindelijk gearresteerd door de politie. Die buurvrouw heeft de zaak aanhangig 

gemaakt. Daar ben ik haar nog altijd dankbaar voor. Zo kwam een einde aan een drie jaar durende 

kwelling. Er over praten konden mijn zusje en ik allebei niet. De beschadiging was daarvoor te groot 

en de tijd ervoor te kort. Verwerking en hulp bij de verwerking bestond in die tijd niet of 

nauwelijks. Men dacht dat als we genoeg rust zouden krijgen we wel weer de oude zouden worden.  

 

Mijn zus en ik in de Glind 

We zijn twee weken thuis geweest bij pa en mijn stiefmoeder. Daarna werden mijn zus Ria, waar ik 

lief en leed mee had gedeeld, en ik van elkaar gescheiden. Ria ging naar jeugddorp De Glind en ik 

naar een gezin in Hilligersberg aan de Tjaskerlaan. In dat gezin heb ik het goed naar mijn zin gehad. 

Het bedplassen hield op en ik kon met een gerust hart gaan slapen. In die tijd miste ik mijn zusje 

Ria. Om me te troosten kreeg ik van mijn pleegouders een abonnement op het dierenpark Plaswijk. 

Het park was vlakbij. Ik was daar elk vrij uurtje dat ik had en het meest nog bij de pony‟s. Het 

verblijf in dat gezin heeft tien maanden geduurd. 



Intussen had jeugdzorg in overleg met mijn pleegouders besloten dat ik ook beter in het jeugddorp 

De Glind geplaatst kon worden. De begeleiding zou daar beter zijn en ik kon mijn zus weer zien. Zo 

ben ik in 1965 op 13 jarige leeftijd op het jongenspaviljoen gekomen. “ 

 

Mijn tijd op het jeugddorp de Glind 

“In mijn tijd, de periode vanaf 1965 bestond het Jongenspaviljoen, aangeduid met de afkorting JP,  

uit vier groepen. In JP 1 woonden de jongens tot 14 jaar en in JP 2 waren de jongens tot 16 jaar. 

Dat was beneden. Boven had je JP 3, daar woonden jongens tot 18 jaar en in JP 4 waren jongens tot 

21 jaar en soms zelfs tot 24 jaar. Vanaf je 14de mocht je roken, daar keek je als 12 en 13 jarige 

verlangend naar uit, want dan pas hoorde je er bij! Ik kreeg als 13 jarige 1 gulden en 15 cent en dat 

werd op zaterdag uitbetaald, wat dan meteen bij winkelier Bruin van Garderen werd besteed aan 

snoep.  

Waar ik in het begin erg aan heb moeten wennen was de enorme stilte op het jeugddorp en het was 

er ‟s nachts aardedonker. Ik kon de eerste nachten de slaap niet vatten. In Rotterdam was het nooit 

stil en het was ook nooit echt donker op straat. Ik heb geen slechte herinneringen aan het 

jongenspaviljoen. De leiding was best te pruimen en aan het groepsleven raakte je snel gewend. 

Uiteraard waren er jongens bij die ik niet zo snel zal vergeten want daar heb ik niet zulke goede 

herinneringen aan. Er waren echte kwelgeesten bij, maar dat hou je toch. Je leerde al gauw de 

spelregels kennen en je positie veilig te stellen. Ook moest elke groep om de vier weken naar de 

centrale keuken.” 

Aardappels pitten  

“In die centrale keuken werd dagelijks gekookt voor alle groepen; het JP 1 en 2, Wilde Wingerd, 

Clematis en voor verschillende mensen die voor het jeugddorp werkten. Alle groepen moesten in die 

tijd om de beurt voor schooltijd of er na aardappelen pitten of groente schoonmaken, boontjes 

doppen, wortels schrappen, enz. We zaten als groep op houten krukjes rond een grote teil met op 

schoot een bak met aardappelen, en maar pitten. De heer P. Sieling was de kok. Hij was groot en 

dik, maar reuze aardig, behalve als we ons best niet deden. Tijdens het pitten was het de kunst om 

de gepitte aardappel zo in de teil te gooien dat degene die tegenover je zat zeiknat werd. Het was 

af en toe een grote bende, maar wel leuk. We werkten snel, want dan konden we nog even spelen 

op het schoolplein. De leukste ochtend was de vrijdagochtend, want dan werden de toetjes 

gemaakt en als we ons best deden dan kregen we na afloop een schoteltje vla of rijstepap, of als we 

geluk hadden, een bordje patat. Alles werd in gamellen gedaan en weggebracht naar de groepen in 

een soort bestelkar waarin het eten warm moest blijven. Je had pech als jouw groep als laatste 

eten kreeg, want dan was het afgekoeld en kreeg je lauw of koud eten.” 

 

Kinderboerderij 

“De kinderboerderij was een plek waar ik graag kwam. De vrouw van Sieling, onze kok, was de 

beheerster van de kinderboerderij. Dat was een aardig mens. Ze had altijd tijd en ruimte voor elk 

kind en ze hielp ons als we haar nodig hadden. Er was een grote knutselschuur waar altijd wel wat 

te doen was. We konden er schilderen, kleien, figuurzagen, etc. Op de boerderij waren we bezig 

met konijnenhokken schoonmaken, met de hamsters spelen en achter de geiten aan rennen. Er 

stond op het middenterrein van de kinderboerderij een afgedankt sportvliegtuigje, waar door ons 

dankbaar gebruik van werd gemaakt. Ik heb heel wat denkbeeldige vluchten gemaakt. Tot er op een 

ochtend alleen nog maar een zwart geblakerd restant van het vliegtuigje stond. In de nachtelijke 

uren hadden de grote jongens er een fikkie in gestookt en dat liep uit de hand. Dat was voor ons en 

de kinderboerderij een groot verlies. Op woensdag- en op zaterdagmiddag mochten we pony rijden. 

We kregen dan les van de dochter van mevrouw Sieling. Mijn voorkeur ging altijd uit naar Fidelio, 

een mooie grote wit/zwart getekende hengst die regelmatig kuren had. Fidelio presteerde het om 

bij galop ineens te stoppen, waardoor je van zijn rug af vloog en met je snufferd in het zand 

belandde.” 



Pikpoten 

“Pikpoten was de gewoonste zaak van de wereld. Als je als nieuweling in een groep kwam, werd je 

dat snel duidelijk gemaakt. Je kreeg er ook geen straf voor, althans zo werd het je verteld. Ik was 

13 jaar en woonde amper een maand op het JP toen ik samen met groepsgenoot Kees ben 

weggelopen. Lopend wel te verstaan,  want geld voor de bus en trein hadden we niet en ook al 

zouden we wel geld hebben gehad dan nog konden we niet vanuit De Glind met de bus of trein, 

want die reden daar niet. We gingen zomaar een kant op zonder te weten waarheen. Na vier dagen 

slenteren, in hooibergen slapen, bij boeren melk stelen, brood gappen en andere kleine 

kruimeldiefstallen te hebben gepleegd, wilde ik weer naar huis, naar het jeugddorp. Ik voelde me 

vies en ellendig. Kees was het met mij eens. In onze onnozelheid dachten we ook nog ongezien 

binnen te kunnen komen. Maar we hadden buiten de waard gerekend, want men had ons allang 

gezien. Plat op onze buik lagen we onder de heg totdat we ineens in ons nekvel werden gegrepen. 

Zonder pardon werden we het huis in gestuurd en onder de douche gezet door juffrouw Riet. Ik 

werd in mijn kamer opgesloten en Kees kreeg na de douche met de stoffer een flink pak op z‟n 

kont. Hij schreeuwde de hele tent bij elkaar en ik werd echt bang. Toen de deur openging lag ik van 

angst onder mijn bed. Juf Riet greep mij bij mijn kraag en sleepte me onder het bed vandaan. Ze 

keek me aan en het enige wat ze toen zei, was: “Mocht je ooit nog eens de neiging krijgen om weg 

te lopen, meld het dan even want dan kan ik de stoffer alvast uit de kast halen.” Opgelucht en 

verbouwereerd bleef ik achter. Het was voor mij de eerste en meteen ook de allerlaatste keer dat 

ik ben weggelopen.” 

 

Schooltijd op het jeugddorp 

“De school stond nog op de plek waar nu de parkeerplaats is van de kinderboerderij. Het was een 

oud gebouw. Ik kwam bij meester Van de Brink in de klas. In alle klassen stonden potkachels om in 

de winter de lokalen te verwarmen. Meester Van de Brink was een groot natuurliefhebber en in de 

klas stond een groot aquarium met veel soorten vissen. De vensterbanken waren vol gezet met 

planten. Soms nam hij jongeren mee om in het bos de natuur te verkennen en hij vertelde dan wat 

er allemaal te zien was. De mooiste tijd was het najaar, want dan lag de Kleine Ringlaan vol met 

tamme kastanjes die we stiekem mee naar binnen namen om ze onder het deksel van de potkachel 

te leggen. Na verloop van tijd spatten ze dan met een enorme knal uit elkaar tot grote hilariteit van 

alle kinderen. De meester was hier niet echt van gediend en je kon dan op een passende straf 

rekenen: het schoolplein vegen voor schooltijd. Ik heb bij meester Van de Brink de mooiste tijd op 

school gehad. Van hem heb ik erg veel geleerd. Vooral van de vele straffen die ik kreeg als ik weer 

eens wat uitgehaald had.” 

 

Mijn verblijf in de pleeggezinnen op de Glind 

“Na mijn tweejarig verblijf op het jongenspaviljoen hoorde ik van mijn voogdes dat ik naar een 

pleeggezin mocht aan de Ringlaan. Ik ging kennis maken met Jan en Hennie van de Pol, een 

boerengezin. Ik was niet het enige pleegkind. Het was een jong echtpaar en ze woonden nog maar 

kort op de Glind. Ik kwam in een totaal andere wereld terecht. Daar heb ik geleerd wat het is om op 

een boerenbedrijf te werken. Het was hard werken, maar wel mooi. Omdat ik niet naar school 

wilde, kreeg ik via oom Jan een baantje op een kippen fokbedrijf bij zijn neef in Hamersveld. Als 

jongste werknemer werd ik vaak voor de gek gehouden. Soms stuurden ze me op pad om penicilline 

dropjes te halen voor de zieke kippen bij de apotheek. Die was inmiddels gebeld door mijn collega‟s 

en de apotheker stuurde mij weer naar een ander adres. Zo werd ik van het kastje naar de muur 

gestuurd. Wat een onbenul was ik toen. Ondanks al die kleine pesterijtjes heb ik het bij dat bedrijf 

ontzettend naar mijn gezin gehad. Helaas ging het bedrijf verhuizen naar België en ikzelf en het 

andere personeel konden niet mee. In dat zelfde jaar ben ik weer naar school gegaan, naar de LTS 

op de Leusderweg in Amersfoort. Ik deed de opleiding voor timmerman en vervolgens de opleiding 

voor technisch tekenaar. Ik slaagde met de hakken over de sloot en met de steun van de familie Van 

de Pol. Dat alles zo goed ging had ik aan hen te danken. Ze gaven mij een thuis met de liefde en 

geborgenheid die daar bij hoorde. Na mijn LTS opleiding ben ik als schilder gaan werken bij Jetten 

in Woudenberg. Mijn aanvangssalaris was zelfs voor die tijd bedroevend laag: FL. 17,50 per week.  

Van dat bedrag moest ik een derde afdragen aan het jeugddorp, een derde moest ik sparen en een 

derde mocht ik zelf houden. Dat laatste was genoeg voor een pakje shag en dan hield ik nog drie 

gulden over. Ik ben bij dat bedrijf niet al te lang gebleven. Via Brouwers Wagenbouw in Amersfoort 

kwam ik terecht bij IBO in Barneveld. Aan mijn verblijf in het gezin van oom Jan en tante Hennie 

kwam een einde toen zij de Glind verlieten. Zij gingen elders een nieuwe boerderij opstarten. 



Zo kwam ik bij Otto en Renee de Bruyne die net in De Glind waren komen wonen. Ik had al veel over 

dit gezin gehoord, want deze familie was snel bekend binnen het jeugddorp omdat ze anders waren 

dan de doorsnee pleeggezinnen en dat maakte indruk op het dorp. Ze waren erg jong. Otto werkte 

als goddienst leraar op het Johannes Fontanus College in Barneveld. Het was in de periode dat 

Boudewijn de Groot zijn grote hits had en zijn protest liedjes waren de songs die je op de radio 

hoorde. Net zoals die van Leonard Cohen en Pink Floyd. Het was de tijd van mijn eerste glaasje rosé 

en andere goedkope wijntjes, maar ook de tijd van stevig roken, discussies over de wereldpolitiek 

en het geloof. Er werd veel over het geloof gesproken in dit gezin. De druk om naar de kerk te gaan, 

was er niet. Ik maakte in die tijd op een ongedwongen manier kennis met God. In die periode 

gingen we ook regelmatig naar een gemeente in Soest  “De Ruimte”. Bij deze gemeente ging het er 

heel anders aan toe. Er werd veel gezongen en de liederen waren meer afgestemd op de tijd waarin 

we leefden. Otto was een echte kunstenaar. Hij schilderde en tekende. Zijn postuur, zijn grote 

lange rode baard en zijn alternatieve kleding maakten van hem een perfecte Van Gogh. Het was ook 

de tijd waarin ik verkering kreeg en seks had met een meisje. Otto en Renee zagen niets in deze 

relatie en achteraf denk ik dat ze gelijk hadden en ben ik blij dat ze mij behoed hebben voor het 

maken van een ernstige fout in mijn leven. Dit gezin zal ik niet snel vergeten en deze mensen 

hebben nog altijd een speciaal plekje in mijn hart.”  

 

Mijn tijd als groepsleider 

“Mijn pleegvader Otto gaf mij eens het advies dat ik mij dienstbaar op moest stellen. Dit advies gaf 

mij stof tot nadenken. Ik werkte toentertijd in de snelbouw maar dat was niet wat ik wilde. Mijn 

hart lag nog steeds bij mijn verblijf op De Glind. Dat waren mooie jaren. Toen ik hoorde dat er een 

stageplek vrij kwam, heb ik gebeld voor een gesprek. Ik had niet verwacht dat ik uitgenodigd zou 

worden, maar tot mijn verrassing gebeurde dat wel. In het gesprek met de orthopedagoog zei hij 

dat ik tijdens een kennismakingsstage van vier weken na moest denken over de vraag waarom ik op 

De Glind wilde werken. Ik kreeg een stageplek op het jongenspaviljoen bij de groep van 12 tot 18 

jaar. Het waren voor mij vier prachtige weken. Ik werd goed opgevangen en had een prima mentor. 

En zo ben ik in 1980 zonder opleiding het jeugdwerk ingerold. Ik kreeg een contract , maar wel met 

de verplichting om de opleiding te volgen op de MBO De Horst te Driebergen. In het begin heb ik een 

aantal jaren op De Glinde gewerkt en vervolgens nog een aantal jaren op Klimop met meisjes in de 

leeftijd van 12 tot 18 jaar. De groep werd later opgeheven en daarna kwam ik op een gemengde 

groep, genaamd Langelaar. We begonnen met vier meisjes en uiteindelijk werd het een groep van 

zes meisjes en vier jongens. Het was een experiment en een hele omschakeling. Als groepsleiding 

werd je geconfronteerd met geheel nieuwe omstandigheden. Door bezuinigingen werd de groep 

ontbonden en zelf kreeg ik ook ontslag.  

 

Ik was in die tijd al getrouwd en woonde in Barneveld. Mijn vrouw en ik hebben een jongen, die ook 

op die groep verbleef, in huis genomen. Na mijn ontslag heb ik van 1990 tot 1991 als invalkracht 

gewerkt op Klimop. Ik kreeg nog een vast contract, maar die periode heb ik niet als prettig ervaren. 

Er kwamen klachten van mede – groepsleiders dat ik mij niet aan de regels hield en uiteindelijk 

kreeg ik ontslag. Dat leidde tot een procedure voor de rechtbank. Ik heb de procedure gewonnen, 

maar ik had intussen een andere baan en ik wilde ook niet meer terug. Ik zou onvoldoende 

geschoold zijn, omdat De Glind in die tijd omschakelde naar een andere manier van werken. Het 

jeugddorp veranderde van een woonsituatie naar een behandelingsinstituut. Ondanks deze perikelen 

heb ik met plezier gewerkt op De Glind. 

 

Als groepsleiding kregen wij in die tijd meer te maken met kinderen met gedragsproblemen. Daar 

waren wij inderdaad niet voor opgeleid. Althans zo heb ik dat altijd gevoeld. Ook op school liepen 

ze daar tegenaan. Er werd veelvuldig gebeld door de onderwijzers en soms zaten ze met de handen 

in het haar. Om een voorbeeld te noemen. In de beginjaren van mijn tijd als groepsleider was de 

begeleiding er op gericht om kinderen klaar te stomen voor de maatschappij. We probeerden de 

kinderen een veilige haven te geven. Tijdens de dienst kon je als groepsleider gewoon met de 

activiteiten meedoen ook al bleven er kinderen in de groep achter. Later kon dat niet meer. Er was 

voortdurend controle nodig. Ik herinner me een meisje dat zo gestoord was dat als ze vlees kreeg te 

eten ze dit in haar zak stak. Dat hadden we niet door, maar op een gegeven moment klaagden de 

andere kinderen dat het zo stonk op haar kamer. 



We vonden onder haar bed het rottende vlees en de maden kropen eruit. We hebben de kamer laten 

reinigen door een speciale dienst van de gemeente, want wij kregen het niet schoon. Ze sprak nooit 

en op school moesten ze haar steeds apart zetten en op haar letten. Met dit soort problemen 

konden we niet goed overweg. Het kind had lak aan iedereen en uiteindelijk is ze geplaatst in Het 

Poortje in Groningen. Ik vond het heel erg, vooral het regime in Het Poortje. Ik heb nog nooit zoveel 

sleutelbossen gezien. In de bus naar huis heb ik een potje zitten janken. Later heb ik een brief van 

haar gekregen waarin ze schreef dat ze blij was dat ze geplaatst was op Het Poortje. Ze had dit 

regime nodig om zich zelf te hervinden.  

 

Mijn ervaring als kind op het jeugddorp heb ik als een voordeel beschouwd bij mijn werk als 

groepsleider. Je voelt de onderlinge spanningen beter aan waardoor je conflicten eerder aan ziet 

komen. Het nadeel is dat je niet altijd volgens de regels werkt en dat leidt soms tot wrevel bij de 

andere leden van het team. Dat gaf ook problemen bij de vervolgopleiding aan Middelloo. Ik vond 

het te theoretisch. Ik droeg mijn praktijkervaring als pleegkind mee en praktijk en theorie sluiten 

niet altijd op elkaar aan. Tijdens mijn dienst werd bijvoorbeeld altijd door de kinderen gevraagd: 

“Wie heeft na u dienst?” Dat herkende ik uit mijn eigen verblijf op het paviljoen. Elk kind heeft zijn 

eigen aanpak, maar die heeft ook elke groepsleider en als kind speel je daar op in. Je past je aan en 

daar zijn we als „van hand tot hand kinderen‟ goed in geworden. In de theorie wordt hier niet over 

gesproken. Dit moet je zelf mee hebben gemaakt.  

 

Het contact met de directie was minimaal. Ik geloof dat ik Constant Goede twee keer heb gezien en 

dan nog op afstand. De schakels tussen ons en het hoofdgebouw waren de contacten met de 

psycholoog, de orthopedagoog en de maatschappelijk werkster tijdens het driewekelijks overleg. Er 

was een vast patroon of er moest een akkefietje zijn geweest. Voor mij was Constant een klein 

mannetje met een rode baard. De familie Mulder en de familie Faber kende ik uit mijn tijd als kind 

beter. Op de Koninginnedag feesten heb ik Goede eigenlijk nooit gezien. Op een gegeven moment 

ging hij in Barneveld wonen. Hij was voor mij een man op afstand. Dat was anders met dominee 

Jellema. Zijn manier van omgaan met de kinderen was vooral vriendelijk en kameraadschappelijk. 

Hij kwam regelmatig op de groep om een praatje te maken. Hij deed zijn best. Hij was er. Hij 

forceerde niets, het was een verademing. In die periode werden steeds meer kinderen geplaatst 

met een andere geloofsachtergrond. Hij was er ook gewoon voor die kinderen. Welk geloof ze 

aanhingen, maakte voor hem niets uit. Hij was een bijzonder mens. 

 

Leer luisteren naar kinderen 

Belangrijk voor de opvoeders van nu is om te leren luisteren naar de kinderen. Mijn ervaring is dat 

wij teveel onze eigen normen en waarden als referentiekader gebruiken. Ik ben altijd voorzichtig 

geweest om mijn observaties van de kinderen aan het papier toe te vertrouwen. Als mentor had je 

een stuk of drie kinderen onder je hoede en de evaluatierapporten die je maakte, kwamen in het 

dossier van het kind. Dat gaat een eigen leven leiden. Ik heb altijd gevonden dat kinderen daar geen 

nadeel van mogen ondervinden. Denk en schrijf genuanceerd.”  

 


