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“ Ik heb in de periode 1953 – 1970 gewerkt op de Rudolphstichting. Eerst als juffrouw op het 

jongenspaviljoen en na een jaar werd ik hoofd na het vertrek van het hoofd juffrouw Vroom. Tot 

1965 heb ik op het jongenspaviljoen beneden gewerkt en later van 1965 tot1969 als hoofd op 

Clematis. Ik was de opvolgster van juffrouw Pathuis. Het was een mooie tijd,  maar niet 

gemakkelijk. Je moet niet vergeten dat ik als jong onnozel meisje van 21 jaar daar begonnen ben. 

Daarvoor werkte ik op het Pedologisch Instituut (P.I.) in Amsterdam en ik had het daar best naar 

mijn zin. Een jaar daarvoor was Mulder, hij was adjunct directeur bij het P.I. , aangenomen als 

directeur op de Rudolphstichting. Ook een vriendin van mij werkte daar. Zodoende wist ik wat de 

Rudolphstichting voor instelling was. Het leek mij ook wel wat en toen heb ik gesolliciteerd. 

Eigenlijk was het geen sollicitatie, want ik kreeg de indruk dat ik al was aangenomen voordat ik er 

was. Ik vond het werken met jongeren mooi. Die sociale inslag heb ik van huis uit mee gekregen. Je 

kunt eigenlijk zeggen dat ik de ontwikkeling van de jeugdzorg op de Rudolphstichting onder het 

directeurschap van Mulder heb meegemaakt. Dat gold trouwens ook voor Witteveen, die kwam in 

1955 als hoofd van het jongenspaviljoen boven.  

 

Hard werken 

Het was hard werken. Ik was niet alleen groepsleidster en eind verantwoordelijke, maar iedere 

groepsleidster deed ook huishoudelijk werk. Vergeet niet dat we ook op het paviljoen woonden. Je 

was er altijd mee bezig. Het was een leef – woon –werkgemeenschap waar het „doen‟ centraal 

stond. Dat schiep een aparte band. We waren onbevangen en we deden de dingen die gedaan 

moesten worden. Een paar voorbeelden om dat duidelijk te maken: 

 

 Er waren jongens die in bed plasten en je stak al je tijd en energie erin om die jongens te 
helpen. Er waren in die tijd plaswekkers en dan sliep zo‟n knaap een paar nachten op jouw 
kamer om hem vertrouwd te maken met zo‟n apparaat. Toen kon dat nog, dat zou nu niet 
meer kunnen. 

 Tijdens de vaarweek, sliep je samen met ze in het ruim van de „Willy‟, de boot van Gideon 
van Balen, op strozakken. Toen kon dat nog. Daar dacht je niet over na. Je deed het 
gewoon. 

 

Niet zeuren, maar doen 

Het was vooral een „gewoon doen aanpak‟ waar we ons mee bezig hielden. Niet zeuren, maar doen. 

We hadden trouwens geen weet van wat er in de boeren pleeggezinnen op de Ringlaan gebeurde. 

Dat waren twee gescheiden werelden. Dat merkten en hoorden we pas later. We waren 

voornamelijk met onze eigen dingen bezig. We ontmoetten elkaar in de kerk of bij de festiviteiten, 

maar daar hield het dan ook mee op. In de begintijd waren we veel meer bezig met hoe we het 

gezellig konden maken voor de kinderen. We hadden niet veel financiële armslag. We kregen per 

week tijdens de vakantie per dag, één gulden en vijfenzeventig cent voor een kind en daar moesten 

we het mee doen. Faber, de administrateur, was erg op de centen. Goh, dat weet ik nog goed. In 

het begin hadden we voor elke jongen één washandje en één handdoek per week. We hadden niet 

eens een nagelschaartje. Eén keer in de week gingen we collectief douchen. Dat was in het gebouw 

van onze wasbaas Dijkstra, daar hadden we douchecellen. Met de gehele groep douchen. Dat was 

een bijzondere ervaring. Gelukkig veranderde dat en daar heeft directeur Mulder zeker een bijdrage 

aan geleverd. Hij stond open voor deze praktische zaken. In het begin hadden we op het 

jongenspaviljoen beneden maar één gemeenschappelijke ruimte tot onze beschikking. Die hebben 

we gesplitst in twee huiskamers. Daar kwam een muurtje tussen en dat was een aanzienlijke 



verbetering. TV kijken kon alleen op het jongenspaviljoen boven. Uiteindelijk kregen we ook voor 

elkaar dat we zelf beneden een TV kregen. Later in de eetzaal kregen we ook nog een tweede TV. 

Mulder luisterde naar dat soort dingen. Hij begreep waarom je dit soort aanpassingen wilde. Het 

was een begaafd man. Hij had iets bijzonders over zich. Het was trouwens wel lastig om met hem  

samen te werken, maar daar had ikzelf geen last van. Hij kon slecht delen en accepteerde niet 

gemakkelijk iemand naast zich. Hij was echter wel de ziel van het geheel en heeft de veranderingen 

op de Rudolphstichting in gang gezet. Hij was psycholoog en opgeleid op het pedologisch instituut 

van Waterink aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij schakelde over naar een meer 

professionele benadering en dat was merkbaar. Ik heb over hem een positief beeld overgehouden en 

ik vind het jammer dat in die tijd een enquête werd gehouden over zijn manier van doen. Ik heb 

een mooie tijd gehad, maar ik denk dat ik er op het juiste moment een punt achter heb gezet. Je 

werd op den duur geleefd en pleegde roofbouw op jezelf. In het begin heb ik nog wel even 

getwijfeld, maar later niet meer. Ik heb veel geleerd in die tijd, zowel praktisch als theoretisch en 

er zijn zoveel herinneringen.  

 

Herinneringen  

We probeerden het altijd gezellig te maken en te zorgen dat we wat extra‟s konden doen voor de 

jongens. Allerlei soorten bonnetjes en zegeltjes knipten we uit en spaarden we op dan konden we 

weer wat extra‟s kopen bij de toenmalige winkelier Post in de winkel. De extra voorraad die we op 

die manier bij elkaar sprokkelden gebruikten we dan in de vakantieweek. Ook Stoffelsen, de 

chauffeur, nam wel eens wat mee uit Amersfoort, zoals een schemerlamp waar we voor gespaard 

hadden. Zo waren we continu bezig. Bijvoorbeeld wandkleden maken, dat hebben we ook een hele 

tijd gedaan. En meedoen met allerlei festiviteiten. Prachtige dingen werden er gemaakt. Dat waren 

mooie momenten. En soms konden ze zo vervelend zijn die jongens. Dan was je druk bezig om het 

gezellig te maken met de kerstdagen en dan verziekten ze de sfeer door klierig gedrag. Maar goed, 

dan was er altijd wel een collega die je oppepte met de woorden: “Trek het je niet aan, het zijn 

jongens”. Dat klopt, het zijn jongens.  

 

De jongens 

Neem bijvoorbeeld Jan, dat was zo‟n dondersteen. Hij wilde piloot worden maar hij was 

kleurenblind. Zijn wereld stortte in. Ik heb hem toen meegenomen naar mijn broer Evert, die was 

blind. Die liet hem zien wat je nog allemaal kon, als je blind was. Daar was hij erg van onder de 

indruk. Of Karel, die had af en toe een tik met de mattenklopper nodig. Of Ton die ging later bij de 

politie, net zoals jij. Jij was ook niet een gemakkelijk kereltje Jaap. Zo af en toe was jij ook wel 

eens dwars. En wat denk je van Auke, die liep altijd weg. Ik heb wat gefoeterd op jullie. Dickie was 

ook zo‟n bijzondere jongen. Hij kon niet lezen. Om hem toch zover te krijgen dat hij ging lezen, 

kreeg hij een kwartje van mij als hij een boek had gelezen. Ik ben benieuwd wat er van hem 

terecht is gekomen. Ik hoop dat de jongens op de reünie komen, want het zou mooi zijn om ze weer 

eens te zien. Jou herkende ik niet eens toen ik de deur opendeed. Er zijn ook jongens die niet 

komen. Ze schamen zich ervoor dat ze op de Rudolphstichting hebben gezeten. Dat vind ik wel 

jammer. Ik denk dat niemand zich hoeft te schamen voor zijn verleden.  

 

Met de jongens sluipen in het bos op zondag en cantharellen plukken. Dat was ook een mooie 

bezigheid. En dan de cantharellen bakken als we thuis kwamen. Wat roken ze lekker en wat was dat 

heerlijk. Wat we daar ook een plezier aan beleefd hebben. En de truien die mijn moeder heeft 

gebreid voor de jongens. Ze zagen er altijd keurig netjes uit. Wat mij ook altijd is bijgebleven, is de 

gastvrijheid. Iedereen was welkom. We waren arm, maar gastvrij. Mijn broer speelde dan in het 

weekend orgel, dat vonden we prachtig.  

 

Recht op een ons chocolaatje 



Er waren ook wel dingen die ik niet zo prettig vond. We mochten niet zwemmen op zondag, dat kon 

niet. Ik weet nog dat er in het begin in het oude zwembad alleen gescheiden gezwommen mocht 

worden; jongens en meisjes apart. Men zag later ook wel in dat dit niet houdbaar was en toen kon 

er gemengd worden gezwommen. Veel later werd ook het zwemmen op zondag mogelijk. En dan de 

vakantie in Voorthuizen. Dat was ook zo‟n bijzonder evenement. Met honderd man naar een 

kampweek. Ik vond dat gruwelijk. Dat was veel te massaal. En het eten op de Rudolphstichting vond 

ik niet altijd lekker. Over eten gesproken. De leiding had één keer in de week recht op een ons 

chocolaatjes en daar moesten we dan de gehele week mee doen. Als team namen we ons dat dan 

ook voor. Maar als het dan weer zover was, dan aten we ze in keer op.  

 

Twee keer naar de kerk 

En er waren ook zaken die we als normaal hebben ervaren, zoals twee keer naar de kerk op zondag 

en zaterdagavond zingen. Dat hoorde erbij. Het was tenslotte een gereformeerde instelling. Op 

zondag moesten we ons zelf vermaken en dat deden we dan ook. Ja, en wat de sociale controle 

betreft, die was groot. Ik heb zelf ook op een dorp gewoond en dat hoorde er gewoon bij in die tijd. 

En wat de scheiding van de scholen betreft, een school voor eigen kinderen en voor paviljoens- en 

pleegkinderen, dat had volgens mij te maken met subsidie. Ik weet wel dat een van onze jongens 

dit heel erg heeft gevonden. Maar in z‟n algemeenheid werd daar op de paviljoens niet erg over 

nagedacht.  

 

Gewoon opvoeden, luisteren en openstaan voor de verhalen. 

Je vraagt mij of ik nog iets mee wil geven aan de huidige en toekomstige opvoeders van het 

jeugddorp. Dat vind ik moeilijk, maar ik zou zeggen: gewoon opvoeden, luisteren en openstaan voor 

de verhalen.” 

 

Ik sluit het interview af door samen nog even de fotoboeken door te kijken en we halen nog wat 

persoonlijke herinneringen op uit onze tijd. Het was goed om haar weer eens te zien en haar aan 

het woord te laten over haar tijd op de Rudolphstichting en hoe zij dat heeft ervaren. Dan neem ik 

afscheid van mevrouw Oostendorp – Bolt. Maar voor mij blijft ze juffrouw Bolt. 

 

Monna Bolt  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ik heb in 1978 en 1979 in Clematis en van 1983 - 1985 op Klimop gewoond en ik heb deze tijden 

zeker niet als traumatisch of vervelend ervaren. Er was immers rust in de tent. De eerste periode 

ben ik op 10-jarige leeftijd door mijn moeder en via maatschappelijk werk geplaatst vanwege de 



verslechterende gezinsproblematiek. Dit werd mede veroorzaakt door het overlijden van mijn vader 

toen ik 7 jaar was. Ik kon daar maar niet goed mee omgaan. Mijn god, wat was ik pissig.  

De tweede keer ben ik uit eigen beweging terug gegaan. Ik had, naar mijn mening, een trap onder 

m‟n reet nodig en mijn moeder kon me die in die tijd niet geven.  

Een schitterende en lieve moeder, die pas begin jaren 90 de diagnose schizofrenie kreeg. Ik ging 

niet meer naar school, bleef steeds langer en later van huis weg en opvang en begeleiding waren 

ver te zoeken. 

 

Weer kind zijn 

Met enige regelmaat denk ik dan ook aan deze periodes en mensen in het jeugddorp terug en die 

zijn over het algemeen louter positief te noemen. De dagelijkse routine en regelmaat deden mij 

goed, waarbij ik weer tot rust kwam en weer kind kon zijn. Even geen zorgen meer over problemen, 

waar kinderen op die leeftijd helemaal niet mee in aanraking dienen te komen. Ik ging gewoon weer 

dagelijks naar school, voetbalde bij FC De Glind, ging zomers zwemmen, op vrijdagavond en 

zondagmiddag naar de Soos, ‟s winters schaatsen op de plaatselijke ijsbaan, enz. 


