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Vandaag ben ik op bezoek bij ėėn van de nog levende directeuren van De Rudolphstichting c.q. het 

Jeugddorp De Glind, Constant Goede Dzn. Normaliter geeft hij geen interviews meer. Te vaak 

werden zijn woorden en uitspraken in de verkeerde context geplaatst en was hij het niet eens met 

de toon van het artikel. Maar aangezien ik een oud pupil ben en de huidige directeur Gerard de Jong 

een goede vriend van hem is, stemt hij deze keer toe in een interview. Hij woont in een mooi 

appartement met een prachtig uitzicht over Barneveld en omgeving. Vroeger, in mijn Barneveldse 

ULO tijd stond hier het beeld bepalende gebouw van de firma De Heus, een mengvoederfabrikant. 

De ontvangst is allerhartelijkst. Dat zal absoluut te maken hebben met het gedeelde verleden. Ik 

woonde er in de periode 1961 tot en met 1968 en hij werkte er vanaf 1973 tot 1999 en woonde er 

tot 2008. Hij begon als psycholoog/adjunct directeur en volgde een jaar later R.A.C. Mulder op, de 

toenmalige directeur van De Rudolphstichting (1952 – 1974). Constant is geboren en getogen in 

Landsmeer. Na zijn lagere schooltijd ging hij naar de HBS en de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Daar studeerde hij kinder- en jeugdpsychologie. We laten Constant zelf aan het woord: 

 

De manier van werken op De Rudolphstichting sprak mij aan 

“Voordat ik bij de leefgemeenschap De Rudolphstichting als psycholoog/adjunct directeur werd 

aangesteld, werkte ik bij Stichting De Opbouw en vanuit die functie bezocht ik als adviserend 

psycholoog veel kindertehuizen. Ik heb daar met plezier gewerkt, maar de kindertehuizen waarmee 

ik te maken kreeg waren beleidsmatig „ivoren torens‟. Het was mij allemaal iets te behoudend. Het 

was voor mij dan ook een logische stap om te solliciteren in De Glind. De manier van werken op De 

Rudolphstichting sprak mij aan, maar ik werd door mijn collega‟s voor niet goed wijs versleten dat 

ik deze stap wilde zetten. Ze waarschuwden me dat er gereformeerd prikkeldraad om De 

Rudolphstichting stond. Het prikkeldraad bleek erg mee te vallen. Dat ik zelf gereformeerd ben, zal 

daar vast iets mee te maken hebben. De begintijd kenmerkte zich door geweldige spanningen in het 

managementteam. Die werden erger toen ik de functie van directeur van de heer Mulder overnam 

en hij als psycholoog ging werken. Onder het directeurschap van R.A.C. Mulder waren al een aantal 

adjunct directeuren en directeuren op onplezierige wijze vertrokken en ik was de vijfde in die 

positie. Dat heeft er toe geleid dat de bestuursvoorzitter, de heer Dijk, overigens een persoonlijke 

vriend van Mulder, mij adviseerde hem direct te waarschuwen als het ging stagneren. De toestand 

werd onhoudbaar omdat Mulder als psycholoog zaken adviseerde die niet overeenkwamen met het 

afgesproken beleid en die budgetmatig onverantwoord waren. Ook de verstandhouding tussen 

Mulder en het toenmalig hoofd van de school liet te wensen over. Ik kan mij herinneren dat ik 

tijdens een bezoek aan de school, die uitzicht had op mijn kantoor, zag dat iemand op mijn kamer 

rondliep. Ik belde vanuit de school naar mijn telefoonnummer en de telefoon werd opgenomen door 

Mulder. Ik vroeg hem verbaasd wat hij daar deed en als antwoord kreeg ik te horen dat hij stukken 

zocht, want hij was het absoluut niet met mijn beleidskeuzes eens. Dat was voor mij de bekende 

druppel. Ik heb de bestuursvoorzitter gebeld. Het antwoord van Dijk was kort: “Het is duidelijk 

meneer Goede.” De volgende morgen was ik op kantoor en ik zag Mulder bezig met inpakken. Ik 

vroeg: “ Wat ga jij doen?” Ook dat antwoord was kort en duidelijk: “Dat zul jij niet weten.” Het is 

jammer dat het zo is gelopen. De man heeft veel betekend voor de leefgemeenschap De 

Rudolphstichting. Het was een creatieve, betrokken en zeer emotionele man. Maar kennelijk gaan 

alle directeuren met „gezeik‟ weg. Dat geldt ook voor mij. Alleen voor dominee Rudolph ging dat 

niet op, maar die ging vroegtijdig dood!  

 

 



Competenties maar ook intuïtie spelen een rol bij het aannemen van personeel  

In het begin ben ik erg actief geweest met ondersteuning geven aan de werkvloer. Neem 

bijvoorbeeld het pikpoten van de kinderen. We zijn een open jeugddorp zonder hekken en poorten. 

Als er weer een kind was weggelopen, dan werd ik bijvoorbeeld ‟s avond gebeld door een 

groepsleider. Als directeur ging ik er dan achteraan. Je kent je pappenheimers zo langzamerhand en 

dan weet je wel waar ze zich schuilhouden. Ook als er „revolutie‟ was in een groepshuis werd ik 

geroepen, als een soort van boeman. De directeur komt …! Voor de radeloze groepsleider was dat 

een afgang. Dat wilde ik niet meer. Dat heeft geleid tot een wat andere manier van werken. Nog 

steeds vanuit een praktische insteek. Weglopen akkoord, maar schoenen aan, jas aan en zakgeld 

mee. Dat was een goede aanpak. Het bracht rust. Ook bij „revoluties‟ op de groep los je het zelf op. 

Bij onrust had ik een open telefoonlijn en bij glasgerinkel kon ik dan bijspringen. Je moet geen 

slachtoffer worden van dergelijk gedrag. Geleidelijk aan beseften we dat er andere competenties 

nodig waren om in dit werkveld te kunnen functioneren. Het aannamebeleid van het personeel is 

daar op gericht geweest. Dat neemt niet weg dat ook intuïtie bij het aannemen van personeel een 

belangrijke rol speelt. Niet altijd waren diploma‟s voor mij zaligmakend. We kregen hier 

bijvoorbeeld een oud pupil. Hij had geen opleiding, maar was wel een betrokken man. Hij viel 

tijdens ziekte in en later heb ik hem aangenomen. Ook het toenmalig bestuur was het met dit 

beleid eens. Betrokkenheid vond ik belangrijk. Uiteraard hebben we in deze jaren wel een 

professionaliseringsslag gemaakt met betrekking tot het aannamebeleid van het personeel.  

 

Kinderen en ouders zijn niet los van elkaar te zien 

Idealen zijn schitterend, maar idealisme is een doodlopend spoor. Toeval bestaat niet. Toeval is een 

orde in de schepping die we nog niet kennen en leidt tot de kracht van verwondering. Wensen 

worden werkelijkheid. Dat zijn levenswijsheden van mij waar ik mij door laat leiden. Er is er nog 

ėėn die ik minstens zo belangrijk vind. Kinderen en ouders zijn niet los van elkaar te zien. Dit 

denken heb ik altijd centraal gesteld in mijn handelen binnen de jeugdzorg. Dat heeft ook wel 

botsingen opgeleverd met mijn stafmedewerkers. Het is niet alleen het kind waar we mee te maken 

hebben. We horen steeds dat jeugdzorg niet deugt. Dat klopt niet. In de jeugdzorg worden altijd 

beslissingen genomen die niet leuk zijn. Het uit huis plaatsen blijft een moeilijke zaak, maar soms 

kan het niet anders. De samenleving weet daar geen raad mee. Dat kinderen zich tegen ouders 

keren is een misvatting. Ze zijn loyaal en ver idealiseren het thuisbeeld. Wij zijn ervoor om die 

kinderen te helpen, maar ook de relatie met de ouders is belangrijk. Kinderen mogen best zeggen 

dat hun ouders het verkeerd hebben gedaan, maar ze moeten wel respect hebben voor hun ouders. 

Wij moeten kijken wat er verkeerd is gegaan en samen met de ouders werken aan herstel. Echt, je 

kunt kind en ouder niet los van elkaar zien. Misschien een voorbeeld om dit duidelijk te maken: 

 

Het hoogte- en dieptepunt in mijn periode in De Glind is een verhaal van de twee broertjes Harold 

en Arjan. Beide jongens zijn bij „moedertje‟ Krol geplaatst. Als er geen plaats meer was voor 

opvang in het jeugddorp dan konden we altijd nog bij Geert en Liesbeth Krol terecht; een 

boerenpleeggezin afkomstig uit Friesland. Daar was altijd plaats. Eigenlijk was Liesbeth Krol te oud 

toen ze met haar man werd aangenomen. Liesbeth Krol was geen 40 jaar zoals ze tijdens het 

sollicitatiegesprek zei, maar 50. Dat was een leugentje om bestwil. Ze wilde zo graag pleegouder 

worden. We hebben er later als directie nooit ook maar een seconde spijt van gehad. Ze woonden 

eerst op de Boshuisweg en later op de Ringlaan. Liesbeth bleek een rasechte moeder en manager te 

zijn voor haar gezin. In de periode 1968 tot en met 1983 hebben ze de zorg op zich genomen van in 

totaal 35 pleegkinderen, waaronder Harold en Arjan. Eerst verongelukte Harold door een foutieve 

oversteek manoeuvre en later, toen ze al met pensioen waren en in Barneveld woonden, kwam ook 

Arjan om het leven door een noodlottig verkeersongeval. De vader van de kinderen, een huursoldaat 

en naar men zei vuurwapengevaarlijk, was door het dolle heen. Wij kenden hem als Dutch. Ondanks 

zijn eigen verdriet zei hij tegen de pleegmoeder van Harold: “Moedertje gaat het wel?” 



Dat de man zijn plannen tot straffen van de daders niet tot uitvoer bracht, is te danken aan de 

relatie die ik met deze man had opgebouwd. Het gaat om vertrouwen en in gesprek blijven. Het 

probleem is niet opgelost bij de uithuisplaatsing. Wij als professionals zijn ondersteunend naar kind 

en ouder. Niet meer, maar ook niet minder, dan dat.  

 

Je kunt niet alles vertellen wat zich binnen de jeugdzorg afspeelt  

Soms worden we niet serieus genomen. Neem bijvoorbeeld het werkbezoek aan De Glind van een 

delegatie, waaronder de vrouw van de burgemeester en de vrouw van de commissaris der koningin. 

Als directeur moest ik mij bezighouden met dit deel van de delegatie. Zij hadden een apart 

programma. De vrouw van de burgemeester had een bontjas aan en een van de kinderen gaf haar 

steeds kopjes. De vrouw van de commissaris der koningin raakte er wat door geïrriteerd en ze vroeg 

waar dat kind nu mee bezig was. Mijn antwoord was: “Ze vindt haar lief. Schenk er maar geen 

aandacht aan. ”Later kwam ze er op terug en vroeg ze het nogmaals. Ik heb haar verteld dat het 

kind opgevoed was als een poes en dat haar bontmantel het vroegere gedrag uitlokte. Haar 

antwoord schokte mij. De vrouw zei: “Je meent het? Dus dat verhaal is echt waar!” Mensen kunnen 

er niet bij dat dit soort zaken spelen en dat we daar als jeugdzorg mee te maken krijgen. Dat is een 

probleem van de zorgsector. Je kunt niet alles vertellen wat zich binnen de jeugdzorg afspeelt. Dat 

is onmogelijk. Daarom worden er wel eens onterecht beelden geschetst van jeugdzorg die niet juist 

zijn. Het zou goed zijn om adequater te reageren en een weerwoord klaar te hebben zonder al te 

diep op de details in te gaan.  

 

Kinderen wonen in een gemeenschap 

Ik vind het belangrijk dat net voor mijn tijd als directeur een beweging is ingezet om niet meer te 

spreken over De Rudolphstichting maar over Jeugddorp De Glind. Ik was blij dat Gedeputeerde 

Staten van Gelderland in 1986 hebben besloten De Glind als volwaardige dorpskern op te nemen in 

het herziene streekplan Veluwe. De kinderen wonen niet in een inrichting maar in een dorp, een 

gemeenschap samen met de andere bewoners van De Glind. Wij hebben het dorp gemaakt en in dit 

dorp kunnen kinderen op verhaal komen en kunnen we werken aan vertrouwen en beschadigde 

relaties tussen ouders en kinderen.  

 

Project landbouw en zorg 

Naast het werk op het jeugddorp heb ik mij samen met een vriend bezig gehouden met het project 

landbouw en zorg. Hij is thans directeur van de Rudolphstichting. Dit project leverde spanning op 

met het ministerie van welzijn en zorg terwijl het ministerie van landbouw enthousiast was en naar 

financieringsmogelijkheden zocht. Het ministerie van Welzijn vond het te afwijkend. Letterlijk 

zeiden ze in Den Haag: “Waar beginnen we aan. Dan schakelen de boeren over van varkens naar 

zorg.” Ik blijf dat jammer vinden omdat juist in dit project het ideaal van dominee Rudolph goed 

zichtbaar werd. Het creëren van een leefgemeenschap met boerderijen en bedrijfjes zonder sterk 

inrichtingsaccent. Ondanks de houding is het project wat we hebben opgezet wel een succes 

geworden in Nederland. Er zijn inmiddels zo‟n 1000 zorgplaatsen die op dit idee zijn gestoeld.   

 

Met sluiting bedreigd 

Uiteraard hadden we ook met de kerk en de politiek te maken. Dat heeft een groot deel van mijn 

tijd als directeur opgeslokt, waardoor het contact met de werkvloer minder frequent werd. Er zijn 

vier momenten geweest dat we met sluiting werden bedreigd. We kregen te maken met een aantal 

bezuinigingsrondes, zoals de sanering van koude bedden in de beginjaren ‟60 (beddenreductie van 

153 naar 123) , vervolgens de stofkamprocedure van, dan de overdracht van overheid naar provincie 

in 1981 en tenslotte de samenwerking met andere partijen. In 1989 leek het einde verhaal. 

Regelmatig ben ik naar Den Haag gegaan om daar te pleiten voor het jeugddorp. 



Alle vechtlust werd gemobiliseerd en het jeugddorp bleef behouden. Wel moesten er verschillende 

fusies worden gesloten. In die tijd heb ik mij absoluut niet geliefd gemaakt. Ik was een dwarsligger 

en non conformist. De relatie met het CDA was verwaterd. Als je al wilde lobbyen of vragen stellen 

in de Kamer dan moest ik dat via de PVDA in gang zetten. Ik weet nog dat ik in conflict kwam met 

de toenmalige staatssecretaris mevrouw Terpstra. Ik zat op de publieke tribune, toen ze tijdens het 

debat over de jeugdzorg zei: “Er zit hier iemand te jokken,” en ze keek in mijn richting. Ik stond 

op, wees met mijn vinger op mijn borst en schudde mijn hoofd. Na het debat kwam ik haar tegen en 

ze herhaalde wat ze had gezegd in de Kamer: “U moet niet jokken, meneer Goede, ”waarop ik 

antwoordde: “U zou het dossier beter moeten kennen, mevrouw Terpstra.” Ik denk dat de anti – 

revolutionaire felheid van Abraham Kuyper mij niet vreemd is. Ook de verstandhouding met het 

Algemeen Diaconaal Bureau in Leusden was soms problematisch. Zij vonden dat we rijk genoeg 

waren, maar wij zagen het bezit als geld en niet als werkkapitaal. Ondanks al die perikelen met 

diverse instanties is het jeugddorp blijven bestaan. Door de fusies heeft De Rudolphstichting, ik 

moet eigenlijk zeggen de vereniging van ruim 900 diaconieën, het kapitaal weten te behouden. Zij 

is eigenaar van het vastgoed en de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg kwam bij de 

fusiepartners te liggen.  

 

Toonaangevend in de hulpverlening maar ook een gewoon dorp  

Het was een mooie, zware en spannende tijd, maar als ik terugkijk op deze 25 jaar dan denk ik dat 

we het unieke karakter van dit dorp hebben behouden. We zijn toonaangevend wat betreft 

hulpverlening, maar we zijn ook een gewoon dorp. En in dat dorp moet jeugdzorg blijven leven met 

idealen. Het is een leefgemeenschap waar kinderen zich absoluut veilig moeten blijven voelen. Die 

veiligheid hebben wij, evenals andere organisaties, echter niet altijd kunnen garanderen. Helaas 

heeft er ook in mijn tijd een enkele keer misbruik plaats gevonden. Dat doet pijn en vraagt een 

tweeledige insteek. In eerste instantie het slachtoffer en in tweede instantie de ondersteuning naar 

het gezin. Eigenlijk zijn we in Nederland niet goed bezig. We saneren de inspectie weg en daarmee 

het toezicht en dat is dom. Een kind moet bij ons veilig zijn. En wat de huidige ontwikkeling 

betreft? Ik weet niet of we de goede kant opgaan. De tijd zal het leren. We moeten blijven werken 

aan de dynamiek. En nogmaals, wij als professionals, zijn alleen maar ter ondersteuning voor zowel 

het kind als de ouders.” 

 

 

 

Constant Goede Dzn, 11 juli 2014 

 

 


