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“Wanneer ik iets ga vertellen over de oudste geschiedenis van de Rudolphstichting moet ik wel 

teruggaan naar de tijd vóór het ontstaan ervan. De Rudolphstichting heette oorspronkelijk de 

„Glindhorst‟ genoemd naar de naam van één van de oude boerderijen. De opzet was ter hand 

genomen door de Gereformeerde diaconieën naar een idee van Ds. Rudolph: “Gezinsverpleging in 

gestichtverband”. Toen de inrichting was gebouwd stierf Ds. Rudolph aan kanker. Zijn opvolger, 

eigenlijk de eerste directeur, wist overal geld vandaan te halen, zodat de zaak in korte tijd aan alle 

kanten werd uitgebreid.  

 

De minister van justitie grijpt in 

Na jaren evenwel bleek er zo‟n ernstig wanbeheer te zijn, niet alleen op financieel maar ook op 

pedagogisch gebied, dat de minister van justitie zich genoodzaakt zag in te grijpen en de zaak te 

sluiten voor wat betreft het opnemen van nieuwe pupillen. De neutrale pers nam de gelegenheid 

waar om alles wat lelijk was te spuien over die „gereformeerde inrichting‟. Het bestuur werd 

ontbonden en de diaconieën vroegen de bekende Ds. T.J. Hagen uit Delft (de man die Pro Rege 

oprichtte) om de zaak weer op poten te zetten. Mijn man was toen beroepsofficier en leraar aan de 

Koninklijke Militaire Academie (KMA) en als christen officier met Ds. Hagen goed bekend. Ds Hagen 

heeft mijn man er toe weten te bewegen om ‟non actief‟ aan te vragen en zijn schouders onder 

deze zaak te zetten. Dat was op 1 juli 1924.  

 

1,5 miljoen gulden schuld in 1924 

Eigenlijk wist toen niemand hoe ernstig de zaak was. Er bleek 1,5  ½ miljoen gulden schuld te zijn; 

de boekhouding en administratie was totaal verwaarloosd. We hebben met het personeel, wat 

geweldig was, 3 jaar geleefd zonder salaris, uit de opbrengsten van kwekerij en boerderij. Elke dag 

wachtten we af of er soms een postwissel kwam van een goede kennis om kunstmest te kunnen 

kopen voor de kwekerij en de boerderij of enkele artikelen voor de winkel. Krediet hadden we 

nergens meer. Na 3 jaar had mijn man de zere plekken weggewerkt en aangetoond dat de zaak 

exploitabel was. Minister Donner is toen persoonlijk de zaak wezen bekijken en heeft de inrichting 

weer opengesteld voor nieuwe pleegkinderen. In die tussentijd hebben we wel wonderen beleefd.  

 

We hebben wonderen beleefd 

Tegen kerstmis 1926 zaten we in grote nood. We hadden geen kolen meer (nog geen centrale 

verwarming) en hoe moesten we de winter doorkomen? Ik weet nog dat we met ons vieren, de 

administrateur, zijn vrouw, mijn man en ik zaten te beraadslagen. We wisten ons geen raad meer. 

En tot slot hebben we samen gebeden. Terwijl mijn man “amen” zei, ging de telefoon en een stem 

zei: “daar rijdt een wagen antraciet naar Terschuur. Die kunt u lossen”. De haak ging er op. We 

hebben nooit geweten wie de goede gever was. Je reinste wonder. “Eer zij roepen zal ik 

antwoorden”. 

We hadden in die tijd ook geen eigen predikant, konden die niet betalen. Gelukkig kende mijn man 

veel dominees, die gratis wilden komen preken. Ik denk vooral aan Ds. Sikkel uit Amsterdam,  

Ds. Velders, Ds. Bouma, Ds. Hagen, Ds. Korfker, de Amersfoortse predikanten en Prof. Noordzij. We 

hadden vaak geen geld voor de collecte, maar vonden dan in de zak een ringetje, een gouden 

kettinkje e.d. ‟t was geen welvaartstijd, maar wel een tijd van grote geloofsspanning. Ik denk aan 

de gever, uit Rotterdam, die ons een baal rijst, bruine bonen en voor ieder gezin een krentenbrood 

en een pakje cacao stuurde.  

Toen na de openstelling door de minister het faillissement werd aangevraagd door één van de 

schuldeisers, kwamen we weer voor nieuwe moeilijkheden te staan. Ik weet nog dat we een 



zondagmorgen na de kerk zaten te tobben omdat al het roerende goed eerst verkocht moest worden 

en we zaten met de vraag hoe de bedden en kleren van de kinderen uit de paviljoens moesten 

worden gekocht. Plotseling draaide een auto voor onze deur met gravin Van Limburg Stirum, die 

eens kwam kijken hoe het ons ging in die moeilijke dagen, toen het hele bestuur het liet afweten. 

Toen we haar vertelden wat op dat ogenblik onze grootste zorg was, zei ze: “Schrijf dat maar op 

mijn rekening” (ze zat zelf met een ton in het faillissement). Het zoveelste wonder.  

 

Een comité om de inrichtig te kopen 

Mijn man is toen op stap gegaan. Eerst naar Colijn, later naar J.J.C. van Dijk, Jan Schouten, 

Besselaar in Rotterdam, W. Baardt en J.H. Donner en heeft samen met deze mensen een comité 

gevormd, dat geld bij elkaar zou brengen om de inrichting te kopen. Daarna heeft mijn man met 

behulp van burgemeester Assema van Barradeel en Minnertsga, Friesland en Groningen afgestroopt 

en ook heeft hij nog wat opgehaald met behulp van Dr. Le Grand uit Sassenheim van de toen wel 

zeer welvarende bollenkwekers.  

Het comité heeft uiteindelijk de inrichting gekocht en zo werd het de Rudolphstichting. We kregen 

een vast salaris, maar soms was er nog wel eens heimwee in ons hart naar de tijd dat we letterlijk 

elke dag uit Gods hand leefden.” 

 

 

Bron:  Archief Ds Jellema, document met als titel “50 jaar Jeugddorp de Glind”  

 


