
DE ONTMOETING 

Afgelopen woensdag, 17 oktober 2018, waren we weer even terug in De Glind. We deelden onze 

herinneringen met een oud-groepsleider, Dirk Wiggerink, uit de jaren 1976 – 1979. Dirk werkte in het 

oude monumentale gebouw dat nu door het YMCA als ‘Conferentiecentrum De Glind’ wordt 

geëxploiteerd. Het gebouw was voorheen bij veel oud-bewoners bekend als Clematis en Klimop, later 

Clematis, Cantharel en Klimop. Het was voor zowel John Oldenburg als Dirk een bijzondere 

gebeurtenis omdat we het gebouw van binnen mochten bekijken, met dank overigens aan het 

aanwezige personeel. De tijd ging er even met ons vandoor. Er was niet zoveel veranderd in de ogen 

van deze beide mannen. Bepaalde kamertjes zagen er nog precies zo uit als in de jaren '60, '70 en '80. 

De lange gangen met al die deuren riepen voorbije tijden op. Buiten, aan de zijkant van het gebouw, 

zagen we nog de oude smalle raampjes van de kamertjes. John wees ons op de regenpijp waarlangs 

zijn zusje naar de vrijheid afdaalde. Ook de eerste steen die gelegd was bij de uitbreiding van het 

gebouw in 1950 kreeg onze halve aandacht zoals je op de foto kunt zien. De eerste steen gelegd in 

1913 hebben we niet gevonden, alhoewel we wel een idee kregen waar die verborgen zou kunnen 

zijn.  

De Glind, een van de negen dorpen binnen de gemeente Barneveld, het Jeugddorp, de thuisbasis van 

de Rudolphstichting waar de zorg voor jeugd centraal staat. Ons gevoel als oud-bewoners? Dat heeft 

Dirk prachtig verwoord.  

De kern gaat nooit verloren 

Terug naar De Glind 

 

Op een vanzelfsprekende dag, 

was er een gedeeld verleden, 

in het heden. 

In samenspraak heel bijzonder, 

In zijn natuurlijke gewoonheid  

 

Op de achtergrond, 

een haast onveranderd gebouw, 

in samensmeltende drievoud van gevoelens. 

Door veranderingen heeft het  

zijn eigenheid, nooit verloren. 

 

Wij leefden 

en beleefden 

in die kern. 

Werden daar deels, 

wie we nu zijn.  

 

 

Verleden, heden en toekomst, het houdt je scherp als organisatie.  

John Oldenburg, Dirk Wiggerink, Rieke Visser en Jaap Krediet , 17 oktober 2018 


