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Achtergrond 

“Ik kwam in 1950 op de Rudolphstichting samen met mijn jongere zus en mijn broertje. Voordat we 

op de Rudolphstichting geplaatst werden hadden we al een hele geschiedenis achter de rug. Mijn 

vader was een commandant bij de marine. Hij was Canadees van Nederlandse afkomst en mijn 

moeder was een adellijke Schotse. Ik zelf ben in 1942 in Engeland geboren. Ik heb van mijn moeder 

gehoord dat zij van haar ouders niet met mijn vader mocht trouwen. Dat was beneden haar stand. 

Dat heeft ze niet geaccepteerd. In 1938 liep ze van huis weg en in dat jaar zijn ze in Plymouth 

getrouwd op de marinebasis. Ze waren 20 en 21 jaar jong. Mijn vader was na de oorlog tegen de 

Duitsers naar Indonesië vertrokken. Hij moest daar tegen de Jappen vechten. In de periodes dat 

mijn vader thuis was, ben ik door hem seksueel misbruikt. Het heeft mijn leven erg beïnvloed. Op 

zijn sterfbed in 2006 heb ik met hem gepraat over deze periode in mijn leven en hij gaf toe dat hij 

absoluut fout was geweest. Pas toen kon ik hem een hand geven. Het was voor mij een hele 

opluchting dat hij zijn fout toegaf.   

 

In een grote zwarte auto naar Amersfoort 

Mijn vader was dus destijds in Indonesië en kon door de oorlogssituatie geen geld overmaken. 

Zonder geld kon mijn moeder met haar kinderen niet overleven en zo vertrokken wij in 1945 als 

gezin ook naar Indonesië. Mijn vader was een ontrouwe echtgenoot en mijn moeder kon het bij hem 

niet uithouden. Ze is, voor zover ik mij dat kan herinneren in, 1947 naar Engeland teruggekeerd, 

zeg maar gevlucht. Wij, de kinderen, konden niet mee. Wij stonden ingeschreven bij pa in het 

paspoort. Mijn vader bracht ons bij de nonnen onder. Zij woonden tegenover ons huis in Indonesië. 

Ik geloof dat het 1950 was toen mijn vader ons op een boot zette naar Nederland, een troepenschip. 

Daar woonde zijn oudste zus. Wij zouden in Rotterdam worden afgehaald van de boot. Er kwam 

echter niemand. Ik zie het nog zo voor me: drie kindertjes moederziel alleen zittend op een 

koffertje in de Waalhaven. Uiteindelijk heeft de politie zich over ons ontfermd en zo kwamen we 

bij tante Cor in Sneek. Zij was een gescheiden vrouw met vijf kinderen. Mijn vader wilde niet dat 

we naar Engeland gingen, omdat hij boos op mijn moeder was vanwege haar vertrek naar Engeland. 

Hij gunde haar de kinderen niet. Bij tante Cor zijn we niet lang geweest. Mijn vader zou geld sturen 

voor ons onderhoud, maar dat deed hij niet en zonder geld kon zij geen drie monden er bij voeden. 

Na drie weken nam tante Cor contact op met de gereformeerde kerk en het gevolg was dat wij op 

de Rudolphstichting werden geplaatst. Daar heb ik een traumatische ervaring aan over gehouden. In 

een grote zwarte auto werden we door wildvreemde mensen naar Amersfoort vervoerd. We 

begrepen er niks van. We konden de mensen niet verstaan, want we spraken en verstonden alleen 

Engels. Nu nog heb ik moeite om in grote zwarte auto‟s te rijden. Dan komen deze beelden steeds 

weer boven en breekt het angstzweet mij uit. We werden naar het kinderhuis in Amersfoort 

gebracht, daar sliepen we de eerste nacht en de volgende dag ging men kleren met ons kopen. Wij 

hadden alleen een paar zomerjurkjes en dat was te koud in Nederland.  

 

 

Mijn verblijf: de beelden staan in mijn geheugen gegrift  

De volgende dag werden we naar de Rudolphstichting gebracht. We kwamen op het paviljoen 

Clematis terecht. We kregen meteen een rondleiding. Die beelden staan nog in mijn geheugen 

gegrift. Een lange gang, een grote slaapzaal en een zaal met een enorme schouw. Daar zat je met 

de hele groep te eten. Er stond ook nog een Singer naaimachine. Wat ik ook nooit vergeten ben is 

die grote ronde wasbak met allemaal kranen en er waren maar twee wc‟s. Het stonk er altijd naar 

Lysol. Die geur vergeet je niet. De eerste week hoefden we niet naar school. We mochten even 

wennen. 



Aan het verblijf op de Rudolphstichting heb ik een dubbel gevoel overgehouden. Ik vond dat ik niet 

op de Rudolphstichting thuishoorde. Ik wilde naar Engeland, naar mijn moeder toe, daar hoorde ik 

thuis. Mijn gedrag was dan ook rebels. Als ik de kans kreeg, liep ik weg en ik kon helemaal niet 

tegen autoritair gedrag. Ik wilde er ook niet wonen, ik kende de taal niet eens. Daardoor dacht men 

dat ik niet kon leren. Toch was er ook een dubbel gevoel, het was wel een plek waar aandacht aan 

je werd geschonken. Het eten en drinken was goed, je bed stond altijd klaar en sommige 

juffrouwen waren schatten. Juffrouw Kyra, Tiny Wolters, juffrouw Pathuis (we noemden haar Patje) 

en juffrouw Vrijhof. Al gauw bleek dat ik talent had voor het zelf maken van kleding. Op 12 jarige 

leeftijd kon ik al „op het oog‟ naaien. Bij juffrouw Vrijhof heb ik dit talent verder ontwikkeld.  

 

Op de Rudolphstichting kon je overal aan meedoen. Gymnastiek, er was het tamboer- 

 en trompetterkorps, de wandelclub en in de sportzaal zag je films zoals „Sissy‟ en „Robin Hood‟.  

Samen met Els Sieling, de dochter van de kok, speelde ik in een bandje. We kregen dans- en 

gitaarles in Amersfoort. Ondanks al deze activiteiten voelde ik mij ontheemd. Dat gevoel werd nog 

sterker toen mijn moeder na een paar jaar bezoekrecht kreeg en ik haar weer terugzag. Eerst 

herkende ik haar bijna niet. 

 

Ik weet niet precies hoe ik dit dubbele gevoel in het Nederlands moet beschrijven. Wellicht dat het 

in het Engels beter overkomt. It’s a paradise in a hell of a world. Het plekje is prachtig, maar de 

wereld deugt niet. Het pikpoot avontuur waar jullie me nu mee confronteren, ken ik wel. Het 

verhaal uit de krant is niet helemaal correct.  

 

Het pikpoot avontuur en de rebellie in de kerk 

Ik wilde naar Engeland waar mijn moeder woonde. Ik moest en ik zou daarheen, want daar hoorde 

ik thuis. Ik moest de opvoeding krijgen waar ik recht op had. Ik had de zaak tot in de puntjes 

voorbereid. Het begon met dubbeltjes sparen. Tijdens de collecte in de kerk kreeg je een dubbeltje 

en dat moest je dan in het zakje doen. Dat deed ik niet. Ik gooide er een snoepje in. Zo spaarde ik 

wat geld om zwarte haarverf voor mijn blonde haar te kopen. Dat viel ‟s nachts minder op. Ik had 

een dubbel stel kleren, zwart voor ‟s nachts en licht voor overdag. Ik wilde namelijk als verstekeling 

aan boord van een schip naar Engeland varen. Ik vond dat mijn zusje mee moest, zij hoorde daar 

ook. Die wilde eigenlijk niet. Ze had het op Clematis goed naar de zin. Maar ik heb haar geprest om 

mee te gaan. We klommen door het raam naar buiten, via de regenpijp gleden we naar beneden en 

we liepen eerst naar Scherpenzeel. Daar hebben we twee fietsen gestolen en vervolgens zijn we in 

vier tot vijf dagen naar Rotterdam gefietst. Overdag sliepen we in kippenhokken of dergelijke 

schuilplaatsen. Een matroos smokkelde ons aan boord van een schip en we sliepen in een 

reddingsboot. Toen ik het bootsmanfluitje hoorde wist ik dat de boot ging varen. We waren net de 

haven uit, we hadden honger en tijdens onze speurtocht naar eten werden we gesnapt. Waar we 

niet op hadden gerekend was dat de boot voor anker ging en de loodsboot terugkwam om ons op te 

halen. We werden aan de rivierpolitie overgedragen en de politie leverde ons weer af op de 

Rudolphstichting. Al die moeite voor niks! 

 

Ook de kerk was aan mij niet besteed. Ik had er helemaal niets mee. Ik weet nog dat ik als kind 

tijdens een kerkdienst opstond en naar voren liep en vroeg waarom de dominee hel en verdoemenis 

van de kansel preekte. Daar was ik het niet mee eens. Dit is een blijde boodschap, zei ik, wees blij. 

Men was er niet blij mee en tijdens mijn actie werd ik door vier mannen de kerk uitgezet. Dat 

zullen ze vast nog wel weten op de Rudolphstichting.  

 

 

 

 



Schooltijd en werk 

Op de Rudolphstichting heb ik mijn tijd schooltijd doorgebracht op de J.H. Donnerschool. Ik geloof 

dat meester Hogeweg toen nog hoofd van de school was. Later in Barneveld ging ik naar de spinazie 

academie (de huishoudschool) en op 17 jarige leeftijd ging ik werken in een privé rusthuis in 

Lunteren. Ik heb de tijd op school buiten het dorp niet prettig gevonden. We werden voor tuig 

aangezien. Gestichtsmeid of sloerie werden we genoemd. Terwijl we juist zo keurig en veel te 

beschermd werden opgevoed. We wisten nergens iets van. Aan voorlichting op seksueel gebied werd 

helemaal niets gedaan. Je werd zo groen als gras de maatschappij ingestuurd en dat gaf later de 

nodige problemen.  

 

Het functioneren in de maatschappij na mijn verblijf op de Rudolphstichting 

Dat zijn een paar zwarte bladzijden in mijn leven. Voor mijn eigen veiligheid kan ik daar niet zoveel 

over zeggen. Ik heb niet ervaren dat ik voldoende handvatten heb meegekregen om mij staande te 

houden in de maatschappij. Ik werd niet opgevoed. Er was wel aandacht voor kinderen in mijn tijd 

maar daar hield het ook mee op. Het gevolg was dat ik verkeerde beslissingen nam. Terugkijkend 

kan ik wel zeggen dat mijn verblijf op de Rudolphstichting een redelijk veilige tijd in mijn leven 

was.  

 

Als ik al een boodschap mee zou willen geven dan zou ik willen zeggen. Let op de signalen die 

kinderen afgeven. Daardoor leer je ze kennen. In mijn tijd deden ze dat niet. En denk nou ook niet 

dat misbruik op de stichting in mijn tijd niet meer voorkwam. Ook hier werd ik geconfronteerd met 

een poging daartoe. Pay attention to it. Het gaat me nu goed en ik kom zeker op de reünie. Ik heb 

mij al aangemeld.” 

 

June 

Achternaam bij de redactie bekend 

 

 

 

 

 


