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Jeugdherinneringen aan De Glind 

In  februari 1952 verhuisden wij van Amsterdam naar De Glind. Mijn vader werd hier administrateur. 

Bijna 9 jaar was ik toen. Pas in 1970, toen ik trouwde met een leidster van Klimop, verhuisden wij 

naar Ede en later naar Friesland. Mijn vader overleed in 1968 bij een hartoperatie in Leiden. Nog zie 

ik de lange stoet lopen over de Ringlaan op weg naar het kerkhof. Het gezin verhuisde naar 

Barneveld, de villa met het rieten dak waar we zo lang woonden kreeg een andere bestemming. In 

2000 toen mijn moeder stierf liep er weer die hele stoet, ze werd naast mijn vader begraven. Die 

dag was het definitieve afscheid van de familie Faber van De Glind.  

 

De natuur in bloei 

We hebben heel lang in De Glind gewoond in dat mooie huis met rieten dak aan de Postweg. Toen 

wij daar kwamen wist ik niet wat ik zag. We kwamen uit Amsterdam, toen nog een mooie stad 

zonder al die geparkeerde auto’s, terecht in een dorpje waar we in een villa kwamen te wonen. Een 

fantastisch huis met een tuin die grensde aan een boomgaard. Het sportveld was er nog niet, het 

was één grote boomgaard. We kwamen in februari en een paar maanden later stond alles in bloei, 

dat was gigantisch. We werden uit Amsterdam opgehaald door Stoffelsen, de chauffeur van de 

Rudolphstichting, die niet zo’n fijne rijstijl had, want er moest onderweg gestopt worden toen een 

aantal van ons moest overgeven. Dat was de start. Vervolgens werden we  opgevangen in De Wilde 

Wingerd, een meisjespaviljoen. Aan tafel vlogen toen een aantal meisjes, die veel ouder waren dan 

ik, elkaar in de haren. Dat was schrikken. Later ontdekte ik wel hoe mooi we terecht waren 

gekomen. In die tijd was De Glind, toen nog Rudolphstichting genoemd, een echt klein dorp. Er was 

een smederij, een tuinderij, een bakkerij, een schoenmaker. En allerlei boeren er omheen. 

 

Op school 

Er was één school, een gezamenlijke school met een bovenmeester, meester Hogeweg. Dat was een 

indrukwekkend persoon met gezag. Hij hoorde bij de notabelen. Er kwamen vaak kinderen die 

achterstand hadden op school waardoor er grote verschillen binnen de klas waren. Voor ons zat er 

niet genoeg uitdaging in het onderwijs. Mijn oudste broer die heel goed kon leren moest op school 

vaak assisteren in de klas. Voor de HBS moesten wij toelatingsexamen doen en daar ben ik toen voor 

gezakt, want ontleden dat kende ik niet. Daar waren we in de klas niet aan toe gekomen. Gelukkig 

werd ik toch toe gelaten op de HBS, want ze begrepen wel van welke school ik kwam.  

 

Een hele nieuwe wereld 

Heel bijzonder en volledig nieuw was het zwemmen. We zwommen aan de Kleine Ringlaan in een 

onverwarmd betonnen buitenbad, waar van alles aan mankeerde. Er werd les gegeven door meester 

Dijkstra, zoals dat vroeger ging. (Hij was ook op de reünie, 93 jaar, zijn vrouw gaf trommelles.) Op 

een witte 'bok' werd de beenslag ingeoefend. Vanuit het droge ging je naar het natte. Iedereen was 

gek op dat zwembad. Twee/ drie keer per dag gingen we thuis allemaal naar het zwembad. Als het 

water af en toe verschoond moest worden, konden we niet wachten tot het water op temperatuur 

was. Ook met 12/ 13 graden zwommen we. Zwemmen was heel belangrijk voor iedereen. Later 

kwam het sportveld en kon er serieus gevoetbald worden, fantastisch. Wel moest de boomgaard met 

z’n prachtige hoogstambomen hiervoor geruimd worden.  

Mijn vader was administrateur en mijn moeder zorgde voor ons grote gezin. Af en toe hadden we 

pleegmeisjes, die mijn moeder, als een soort stagiaires, hielpen in de huishouding. Corrie, een van 



die meisjes, werd lid van het gezin en deed met alles mee. Wij gingen jaarlijks op vakantie naar 

Schiermonnikoog, het vakantiehuis van de familie Mulder.  

Er was geen afstand tussen ons en de 'pleegkinderen'. We speelden /voetbalden met elkaar, maar 

wij voelden ons wel bevoorrecht.  Pleegkinderen gingen wel eens, zoals dat heette, pikpoten. Die 

kinderen verlangden soms zo naar huis, of ze kwamen van huis en waren teleurgesteld over hoe het 

daar was. Zij zaten in een ambivalente wereld en dat voelden wij wel.  

Met Wielinga, een pedagogiekstudent, ben ik in 1963 met een groep kinderen op kamp geweest naar 

Zuidwolde. Op de reünie kwam ik nog een van de jongens tegen die toen mee was. Ook de naam 

was me nog bekend, Kees Ponsen. We hebben dan ook nog samen gevoetbald. Kees was een jongen, 

die goed in de groep lag. Hij was trouw, je kon echt op hem aan en hij bezat een zekere 

onverzettelijkheid in het voetballen. Tijdens dat  kamp deden we ’s morgens ochtendgymnastiek. 

Op de foto zie je de jongens in hun pyjama op het grasveld.   

 

De Glindsprint 

Mijn oudste broer Sjoerd, was een manusje van alles, hij kon alles maken. Hij repareerde de 

kerkklok en het orgel. Wat je bij hem bracht werd gerepareerd. Ook kon hij goed organiseren. Zo 

stond hij aan de 'wieg' van de  Glindsprint. Of hij die alleen organiseerde of samen met een ander 

herinner ik me niet. De Glindsprint was een hardloopwedstrijd georganiseerd naar voorbeeld van de 

Tour de France. De Tour de France kent ploegen, heeft een gele trui, er is een individueel 

klassement en een groepsklassement. Vijf dagen lang werden er verschillende afstanden gelopen. Er 

was een korte afstand van 800 meter en de langste afstand was meer dan 7 km. Er deden ongeveer 

30 jongens mee van 12 tot 16 jaar. Sjoerd had dan een geluidsinstallatie geregeld en muziek en dat 

stond allemaal bij ons op het hoekje op het sportveld. Als de lopers er aankwamen gaf hij als een 

bekende commentator hier verslag van. Het was een vrolijk gebeuren. Heel het dorp kwam kijken 

naar de Glindsprint. Je moest wel getraind zijn, anders kon je het niet volhouden. Mijn jongere 

broer Koen heeft De Glindsprint ook een keer gewonnen. Als coach moedigde ik hem aan, maar  

later zei hij: “Je bleef maar doorgaan met aanmoedigen, maar ik was kapot.” Later deden er ook 

deelnemers mee van buiten De Glind. Weer later verplaatste het idee zich naar Achterveld, alleen 

werd daar niet gelopen maar gefietst. Tour de Junior noemden zij het, geloof ik. Daar hebben we 

ook aan mee gedaan. Op gewone fietsjes waar de spatborden vanaf werden gehaald, zodat de fiets 

zo licht mogelijk was. We oefenden achter een solex om sterk te worden. Hoe leuk en hoe spannend 

het was, dat staat me nog goed voor ogen. Ook hoe kapot je was, je keek opzij en dan zag je die 

jongen die naast je liep of fietste, die ook kapot zat. Je ging allemaal tot het uiterste. Het waren 

activiteiten waar een klein dorp groot in was.  

 

Je grenzen verleggen maakt sporten juist zo leuk.  

Sporten was voor mij ontzettend belangrijk. Een zak met allemaal tennisrackets, eigenlijk bestemd 

voor de leiding die daar geen gebruik van maakte, wisten wij wel te gebruiken. De tennisbaan werd 

zo bijna een privé baan van de familie Faber. De tennisbaan werd later wegens te weinig gebruik 

opgeheven.  

Voetbal was voor ons heel belangrijk. Eigenlijk te belangrijk soms. Het voetbalelftal hadden we zelf 

samengesteld. We hadden geen trainer/ training, we trainden ons zelf na schooltijd tot het donker 

was. Daar zaten jongens van de Rudolphstichting in en jongens van buiten. Het viel niet altijd mee 

om een elftal rond te krijgen. Nu hadden we iemand die altijd met ons mee ging en dat was de heer 

Boertje. Hij coachte het elftal, maar had niet zo gek veel verstand van voetbal. Als vaste kreet 

langs de lijn riep hij: “Weg dat leer, weg dat leer.” Mijn jongste zus Mattie ging ook altijd mee naar 

onze uitwedstrijden. Het hele elftal op bankjes gezeten in het busje van de Rudolphstichting. Op de 

foto die mij is toegestuurd van het elftal in die jaren, staan: Piet Sieling, sterke kopper, zoon van 

de kok, Wout van den Brink, keeper zonder vrees of blaam, Derk Kuipers zoon van de adjunct, een 

pingelaar, Koen Faber, een 8 jaar jongere broer, die de 'schaar' van Piet Keizer beheerste, Meep van 



Deelen, zoon van een boer, met zowel hoge als lage giering, Tonny van Koeveringe, zoon van de 

hoofdonderwijzer, met veel voorwaartse snelheid en tenslotte, Roelof Faber, een middenvelder 

maar overal te vinden. De andere spelers komen me bekend voor, maar hun namen komen niet 

boven. 

 

Vader 

Mijn vader en  de heer Mulder kwamen beide in 1952 naar De Glind. Beiden werkten ze op het 

Pedologisch Instituut in Amsterdam. Toen de heer Mulder benoemd werd tot directeur heeft hij 

mijn vader, die hij hoogachtte, voorgedragen als administrateur. Zo is het gekomen. Meneer Mulder 

stond een vernieuwing van de Rudolphstichting voor ogen. De pleegkinderen waren grotendeels 

gehuisvest in paviljoens en waren nog vaak uniform gekleed. Er kwam een verschuiving naar 

pleeggezinnen. De verbouw van de paviljoenen en accommodaties van pleeghuizen, sportvelden, 

zwembad, scholen, noem maar op, was groot. Het bouwbedrijf kende geen stop en de schilder, die 

we toen hadden, evenmin.  

Deze gigantische vernieuwing vroeg een beheerst financieel beleid. Mevrouw Mulder, we zien en 

spreken elkaar elk jaar op Schiermonnikoog, vertelde me dat haar man op dit terrein een volslagen 

leek was en de deskundigheid van mijn vader prees. Ze waren geen echte vrienden, maar 

respecteerden elkaar zeer. Ons jaarlijks verblijf in het vakantiehuis van de familie Mulder op 

Schiermonnikoog destijds, is voortgezet in de afgelopen jaren. Nog steeds is er een persoonlijke 

band.  

 

Roelof Faber 

 

 


