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De plaatsing op de Rudolphstichting 

Ik ben de jongste uit een gezin van vijf kinderen en ik ben de enige nog in leven zijnde Stoffels. Ik 

ben op de Rudolphstichting geplaatst omdat ik door de kinderrechter veroordeeld ben in verband 

met diefstal van distributiebonnen. Dat was kort na de oorlog. Ik was niet zo‟n braaf jongetje. Ik 

had in de oorlogstijd al vroeg geleerd om voor mezelf op te komen.  

Al vanaf mijn achtste jaar was ik actief met het stelen van distributiebonnen en de handel daarin. 

De ene hand wast de andere niet waar. Ik hielp bijvoorbeeld de machinisten van de Zeeuwse Tram 

Maatschappij aan tabaksbonnen en in ruil daarvoor kon ik gemakkelijk aan briketten en kolen 

komen. Ik ben zelf nooit gepakt maar een vriend van mij wel en die noemde ook mijn naam, met 

alle gevolgen van dien.  

 

De straf die ik kreeg opgelegd, was niet misselijk. Ik was 14 jaar en ik kreeg 3 jaar, 3 maanden en 3 

dagen in een opvoedingsgesticht en dat werd de Rudolphstichting. Door een paar politiemannen 

werd ik onder begeleiding op de trein gezet naar Amersfoort. Vandaar gingen we met de bus naar 

Achterveld en het laatste stuk legden we lopend af. Daar werd ik overgedragen aan de leiding van 

het jongenspaviljoen. Ik werd nagekeken op luizen, kaalgeschoren en vervolgens kreeg ik twee 

dagen isoleercel. Ik kwam terecht op het jongenspaviljoen.  

Daar heerste in die tijd een strak regime. Vooral het hoofd van het paviljoen, De Groot, was een 

harde. Hij regeerde met ijzeren vuist. Hij had een militaire achtergrond en zijn manier van 

optreden zal daar zeker mee te maken hebben gehad. De groepsleider, meneer Boertje, had een 

ander karakter. Hij was zachter van aard. Daar kon ik goed mee overweg. Die heeft altijd contact 

met mij gehouden. Hij schreef ook altijd brieven. Ik heb die brieven helaas niet meer. Ze zijn 

weggeraakt tijdens de verhuizing.  

 

Het werk op de tuinderij 

In de tijd dat ik op het jongenspaviljoen verbleef, werkte ik bij meneer Van Wijk op de tuinderij. Ik 

werkte zes dagen in de week: ‟s morgens van 8 – 12 , ‟s middags van 13 – 17.30 en ‟s avonds van 

18.30 tot 21.00 uur. Op zondag gaf ik de kalkoenen op de tuinderij nog voer en ik stookte de ketel 

van de kassen op. Daarna was het kerktijd en vervolgens ging ik koffiedrinken bij Van Wijk. Het 

resterende deel van de zondag brachten we wandelend over het terrein van de stichting door. Dat 

was zo‟n beetje het weekritme. Ik heb uiteindelijk bij Van Wijk ook mijn tuindersdiploma gehaald. 

Ik moet zeggen, dat vind ik nog steeds mooi werk. Het voordeel van werken op de tuin op de 

stichting was dat je overal kwam, ook bij het meisjespaviljoen.  

Ik onderhield de plantsoenen en op die manier kon ik briefjes van de jongens van het 

jongenspaviljoen binnensmokkelen. Er was een speciaal plekje waar ik die briefjes verstopte en op 

die wijze konden we afspraken maken. Contact met meisjes of seks met meisjes, dat was volledig 

onbespreekbaar, dat snap je natuurlijk wel.  

 

Je kunt zeggen dat ik zo‟n beetje de rechterhand was van Van Wijk. Hij vertrouwde mij en liet me 

allerlei extra klusjes doen. Het vertrouwen dat hij in mij had, kreeg bijna een enorme klap. Op een 

dag, vlak voor mijn vakantie, kreeg ik een opdracht van Van Wijk om 1.700 gulden naar iemand in 

Nijmegen te brengen. Waar ik moest zijn en wie de persoon was dat weet ik niet meer. Ik ging met 

de bus en toen ik in Nijmegen aankwam en uit gestapt was, merkte ik dat de portemonnee met het 

geld niet meer in mijn kontzak zat. Ik zag de bus wegrijden en er ging een schok door mij heen. Ik 

besefte dat de portemonnee uit mijn kontzak was gevallen en nog in de bus moest liggen. Ik was ten 

einde raad, want ik begreep ook wel dat niemand dat zou geloven. Ik ben uiteindelijk naar de 

politie gestapt en ik heb daar mijn verhaal verteld. Die geloofde me inderdaad niet en al helemaal 

niet meer, toen ik vertelde dat ik van de Rudolphstichting kwam. Goh, wat heb ik gejankt die dag. 

Dezelfde dag, laat in de avond toen ik al in bed lag, kwam De Groot de slaapkamer binnen en hij zei 

dat ik me direct moest aankleden. Mijn eerste gedachte was: “Nou zijn de rapen gaar, ik moet mee 

naar het politiebureau voor onderzoek.” Beneden zat echter mijn baas, de tuinder Van Wijk, in 

motorkleding te wachten. Op zijn motor zijn we samen naar Achterveld gereden. Daar belden we 



aan bij een huis en de man die open deed herkende ik direct als de buschauffeur. Hij had de 

portemonnee gevonden en al het geld bleek er nog in te zitten. Je kunt je niet voorstellen hoe 

gelukkig ik was. Ik kreeg ook nog 25 gulden van Van Wijk. Vanaf die tijd veranderde er iets. Ze 

vertrouwden mij nu helemaal. Zoiets voel je.  

 

Het verblijf op het jongenspaviljoen 

Dat wil niet zeggen dat het verblijf op het jongenspaviljoen gemakkelijk was. Ik herinner mij nog 

een voorval waarbij ik lastig gevallen ben door een zoon van de toenmalig administrateur. Het was 

een smeerkees die zo nodig zijn klokkenspel moest laten zien, gewoon een potloodventer. Ik was 

daar niet van gediend en gaf die jongen een klap voor zijn kop. Hij viel jammer genoeg en daardoor 

raakte zijn broek besmeurd. Dat heb ik geweten, want het voorval werd meteen doorverteld aan de 

hoofdleider. Zo werkt zoiets. Het onderhoud met het paviljoenshoofd liep niet goed af. Hij daagde 

mij eigenlijk uit. Hij stak een sigaret op en zei: “Zo, een jongen slaan? Heb nou eens het lef om die 

sigaret uit mijn mond te slaan!” Dat moet je niet tegen mij zeggen. Ik heb geen moment geaarzeld 

en de sigaret uit zijn mond geslagen. Met alle gevolgen van dien. Hij mepte met de sleutelbos, die 

hij in zijn hand had, keihard tegen mijn hoofd en ik kreeg een gebroken neus en vijf dagen 

isoleercel. Over de activiteiten van de zoon van de administrateur werd niet gesproken. 

Als ik terugkijk op deze periode dan heerste er op het jongenspaviljoen angst en dat werd 

veroorzaakt door de hardheid van het optreden van het paviljoenshoofd. We hebben wel eens op 

het punt gestaan om met een aantal jongens hem aan te pakken. Wat ons weerhield was het 

gegeven dat we dan in een rijksopvoedingsgesticht geplaatst hadden kunnen worden. Dat kregen we 

ook wel te horen. Een dreigement om ons koest te houden. Ook liet hij ons vaak van die stomme 

klussen doen, zoals spijkers uitzoeken en sorteren. Het sloeg nergens op, maar ja dan was je bezig. 

Tijd voor ontspanning was er eigenlijk niet.  

 

Ontspanning 

Meneer Boertje, de groepsleider, was anders. Die liet ons bijvoorbeeld toneelspelen. Dan mochten 

we wat langer opblijven om te repeteren. Ik heb nog meegedaan aan het toneelstuk „Zo lang je nog 

een moeder hebt‟ en aan het toneelstuk „Arm en rijk‟. Ik kreeg vaak de rol van rechercheur. We 

voerden de stukken op in het gymnastiek lokaal. De zaal was altijd vol. Van heinde en verre 

kwamen de mensen kijken. Dat was mooi. En we wandelden graag. Ikzelf, Fred Hager en Evert 

Groen. Tochten van 50 of 40 kilometer, zoals de Airborne- en KLM-tocht. Van de KLM-tocht herinner 

ik me nog dat we in Amersfoort de laatste bus misten die naar Achterveld ging. Moesten we nog 

eens 12 kilometer lopen. Wat een pokkeneind. 

 

Belijdenis 

Bijzonder was dat meneer Boertje graag wilde dat ik belijdenis zou doen van mijn geloof. Want dan 

had je een pré, dan kon je eerder weg. Dat klinkt raar dat ik dat zeg, maar dat was wel zo. Ik heb 

uiteindelijk ook belijdenis gedaan. Het kon geen kwaad en een streepje voor was nooit weg. 

 

Het verhaal van Anne de Vries 

Het verhaal van Anne de Vries is ook zo‟n bijzonder verhaal. Dat moet ik nog even aan je kwijt. Het 

was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Ik werkte toentertijd nog op de tuinderij bij Van Wijk 

en wij deden samen ook wel eens de tuin van de schrijver Anne de Vries in Zeist. Hij kwam 

regelmatig bij ons op de tuin om fruit en groente te halen. Op een gegeven moment, in het najaar, 

kwam hij dat weer eens doen. Nou moet je weten dat op de tuinderij een kantoortje stond met 

daarin een potkacheltje waar Van Wijk zijn administratie deed. Achter het kantoortje stond het 

poephuisje. Daar werd niet vaak gebruik van gemaakt, maar soms kon het niet anders. Het was een 

soort latrine en de drek liep in een slootje. Die keer moest Anne de Vries nodig pissen en hij zou 

daar even zijn blaas ledigen. Maar de goede man stapte mis en stond tot aan zijn navel in de drek. 

Het was geen gezicht, het droop van hem af en stinken! We hebben hem eruit getrokken en met de 

tuinslang schoon gespoten. Hij heeft nog wat kleren van Van Wijk gekregen en die heeft hem op de 

motor naar huis gebracht. Het mooiste is dat Anne de Vries deze gebeurtenis in één van zijn boeken 

heeft beschreven. Wel in andere bewoordingen en niet dat het hem zelf was overkomen, maar voor 

degene die het verhaal kent is het wel duidelijk. Als ik er aan terug denk, moet ik nog lachen.  



 

Het vertrek 

Op mijn 21e heb ik definitief de Rudolphstichting vaarwel gezegd. Toen stond ik op eigen benen. Ik 

heb na mijn verblijf op het jongenspaviljoen nog in een werkpleeggezin gezeten. Op mijn eerste 

dag in dat gezin werd ik geconfronteerd met een vrijend stelletje op mijn kamer. Daar was ik niet 

van gediend en dat heb ik hen duidelijk gemaakt. Na verloop van tijd ben ik weer terug gegaan naar 

het paviljoen en daarna ben ik terechtgekomen op een tuinderij in Naaldwijk. Uiteindelijk ben ik 

vrachtwagenchauffeur geworden en ik ben teruggekeerd naar Zaamslag. Dat is een plaatsje in 

Zeeuws - Vlaanderen waar ik geboren ben en waar ik mijn laatste levensdagen hoop te slijten. Het 

is niet allemaal van een leien dakje gegaan in mijn leven, maar het is goed gekomen. Ik ben nu 82 

jaar en geniet van het leven. 

 

Achteraf gezien ben ik blij dat ik gepakt ben in mijn jeugd. Ik was nog een klein crimineeltje, maar 

het ging de verkeerde kant op. Toen ik van de stichting kwam, had ik een vak geleerd. Ik ben later 

wel ander werk gaan doen maar ik kon de maatschappij met een goed gevoel tegemoet treden. 

Uiteraard bleef ik wel een ondeugende jongeman. Vergeet niet dat we dicht bij de Belgische grens 

wonen en daar waren praktijken, zoals boter en drank smokkelen, heel gewoon. Maar dat hoorde 

erbij. Ik ben blij dat ik mijn verhaal eens heb kunnen vertellen.  

 


