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Het verhaal van mevrouw Hogeweg-Pijl speelt zich af in de periode 1933 – 1959. Op 29 december 

1959 nam meester Hogeweg, het toenmalige hoofd van de J.H. Donnerschool, samen met zijn vrouw 

afscheid van de Rudolphstichting. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de jubileumuitgave bij het 

50 jarig bestaan van de Rudolphstichting in 1977. Zoon Cees Pijl-Hogeweg en zijn echtgenote Paula 

Haalboom, de oudste dochter van directeur Aris Haalboom kenden het verhaal niet. Het was mooi 

om hun reactie te zien toen ik het voorlas, thuis in hun comfortabele flat in Hellevoetsluis. Beelden 

kwamen weer tot leven. Ik wil u dit verhaal niet onthouden omdat het een mooi tijdsbeeld geeft 

van de Rudolphstichting in die jaren. Zoon Cees gaf toestemming om het te plaatsen op de website.  

 

De verhuizing 

Het was een koude aprildag, dat ik met mijn man en zoontje (4 jaar) verhuisde van de zee naar de 

bossen. Die verhuizing viel niet mee. Al het meubilair moest in kleine bootjes overgebracht worden 

naar Monnikendam, waar de verhuiswagen stond. De Afsluitdijk was er nog niet en de Zuiderzee kon 

zeer woelig zijn. We vertrokken „s morgens om 4 uur van het eiland Marken en kwamen in de 

namiddag op de stichting aan. Daar werden we zeer hartelijk ontvangen en onthaald door het 

echtpaar van het winkelbedrijf. Met mijn man ging ik daarna naar onze nieuwe woning, een prachtig 

huis, omgeven door een smaakvol aangelegde tuin. Met veel behulpzame handen was de auto vlug 

uitgeladen. En toen naar bed. Ons zoontje lag reeds heerlijk te slapen in het huis van de winkelier. 

Het was paasvakantie, dus de school lag nog stil. Vol goede moed begonnen we aan de inrichting 

van ons huis en met hulp van ons dienstmeisje uit Marken, die door haar kleding veel bekijks 

oogstte, hadden we alles binnen een week op orde. En toen kwam de installatie van mijn 

echtgenoot. Die vond plaats in het „oude‟ kerkje dat feestelijk was versierd. Het voltallige bestuur 

was aanwezig en de bedrijven lagen stil, zodat het gebouwtje tot de nok toe gevuld was. Het 

welkom dat ons toegeroepen werd, was hartverwarmend. Na afloop ging het bestuur met 

genodigden naar ons huis, waar de dames van het paviljoen gezorgd hadden voor een smakelijke 

lunch. Daarna nog een rondgang over de stichting en dan zou de taak van mijn man beginnen.  

 

Een school voor eigen- en pleegkinderen 

Er was toen (in 1933) één school die bezocht werd door „eigen‟ kinderen  en „pleegkinderen‟.  Dit 

had m.i. veel voordelen, de pleegkinderen voelden zich niet apart, maar gingen met de eigen 

kinderen als gelijken om en tevens benutte mijn man de kans, om bij een eventuele ruzie, na 

schooltijd, met onze kinderen te praten en ze te wijzen op het voorrecht, dat zij genoten in 

vergelijking met de stichtingskinderen. Zodoende werd er langzamerhand een band gekweekt, heel 

vaak een zeer hechte band. Ons eigen zoontje had, als zijn beste vriend, een pleegjongen, die in 

ons gezin werd opgenomen. Helaas moest hij ‟s avonds weer naar zijn pleegouders terug, en niet 

alle pleegouders waren voor hun taak geschikt. Dat de gezinsverpleging dan ook wat is 

ingekrompen, daar kan ik volkomen mee instemmen.  

 

Niet alle pleegouders waren ongeschikt 

Doch er waren ook zoveel fijne pleegouders! Nog kort geleden las ik een rouwadvertentie, 

waaronder, bij de namen van eigen kinderen, ook de naam van de pleegzoon stond. Die pleegouders 

(ze leven niet meer) hadden de opdracht van Jezus verstaan: Wat ge aan een van deze kleinen 

doet, dat doet ge aan Mij! Gelukkig waren er meer van deze gezinnen, waar veel kinderen een 

mooie jeugd hebben gehad.  

 

 



Een roep om ondersteuning 

Zelf heb ik ook intens met het werk van mijn man meegeleefd, want er werd (uit nood) vaak een 

beroep op mij gedaan. Dan klonk een roep om hulp: “Och vrouw, zou jij dit kind eens willen 

bijwerken?” Het was zulk dankbaar werk, want veel kinderen waren vaak achter gekomen door het 

spijbelen op school, maar, die bij een geregeld huiselijk leven en school gaan, zeer intelligent 

bleken te zijn. Het klinkt misschien ongelooflijk als ik vertel, dat uit die kinderen predikanten, 

doktoren, hoge ambtenaren, zakenmensen, verpleegsters, maatschappelijk werksters, enz. zijn 

voortgekomen. Nu bestond er tussen de toenmalige directeur en mijn man een nauwe samenwerking 

wat de opvoeding betreft, want voor de verschillende opleidingen was geld nodig en de financiën 

waren in de jaren 30 niet zo rooskleurig, maar het bestuur ging er vanuit dat het geld er moest 

komen.  

 

Een komisch voorval 

Er werden ook wel komische dingen beleefd. De onderwijzeressen hadden de handen vol aan de 

dicht bezette klassen en daarom werd mijn hulp gevraagd voor het geven van handwerkonderwijs. 

Het gebeurde dat in de eerste klas de kachel niet wilde branden en zo trok ik met mijn peuters naar 

de hoogste klas waar het heerlijk warm was. De kleintjes waren verrukt dat ze mochten zitten bij al 

die grote meisjes en jongens. Een kleutertje, dat niet van de aller snuggerste was, en dat ik met 

moeite had leren breien, wilde eens haar kunde vertonen. Plotseling hield ze haar breilapje omhoog 

en riep: “Kijk eens, ik kan al gaatjes breien!” Ze had maar af en toe wat steken laten vallen en was 

zelf verrukt over de gaatjes, die er in gevallen waren. Datzelfde meisje moest even later naar het 

toilet en toen ze terug kwam, zei ze: “Ik ben klaar!” “Ga dan maar gauw weer zitten,” zei ik. “Moet 

u niet zeggen, want dat zegt mijn pleegvader altijd, dan hijs je je broek maar op?” Grote hilariteit. 

 

Het verenigingsleven 

Ook het verenigingsleven bloeide onder oud en jong. De directeursvrouw had een afdeling van de 

N.C.V.B. opgericht met een klein clubje dames en geen cent in kas. Doch de directie hielp ons 

geweldig en gaf ons gratis een zaal, vuur en licht. En die afdeling bestaat nog, al bijna 50 jaar. Na 

het vertrek van de presidente mocht ik, na enkele jaren haar opvolgster worden. De eerste jaren 

waren nog moeilijk, maar de saamhorigheid was sterk. En toen langzamerhand de welvaart om de 

hoek kwam kijken, werden de zorgen steeds minder. Natuurlijk was er voor de jeugd ook een rijk 

verenigingsleven. De directeur heeft jarenlang de jongensclub geleid en mijn persoon zorgde voor 

de meisjes. De samenwerking was prima.  

 

Hoe kun je van je ouders houden als ze je verstoten hebben? 

Van die meisjesclub heb ik zelf heel veel geleerd en mijn geestelijk leven verdiept. De middagen 

werden gevuld met een Bijbelschets en een bespreking daarover. Daarna pauze met het zingen van 

bekende liederen en vervolgens vertelde ik een zendingsverhaal. Op de tafel stond een vragenbus 

die eens per maand werd geleegd. Ik vond een keer bij het lichten van de bus de vraag: “Hoe kun je 

van je ouders houden, als ze je verstoten hebben? Voor mij zegt dat 5e gebod niets.” Mijn pupillen 

kennende, begreep ik van wie die vraag kwam. Zondags vroeg ik het meisje mee naar huis te gaan. 

We hebben veel gepraat en opnieuw weer gevoeld welk een schrijnend leed die kinderen al jong te 

dragen hebben. Maar nu een antwoord op die vraag te vinden! Eerlijk antwoordde ik, dat ik ook niet 

van zo‟n moeder zou kunnen houden. Maar toch vraagt God het van ons. We besloten toen dat de 

dochter haar moeder eens een brief zou sturen, heel zakelijk, en alleen vertellen, hoe we de 

clubmiddagen doorbrachten. Per kerende post kwam er een brief terug. Het zingen van onze 

eenvoudige liedjes had een verborgen snaar in haar moeder geroerd en ze verlangde zo hevig naar 

haar dochter, die ze in jaren niet had gezien. We nodigden moeder uit een dag bij ons te komen, 

dan kon ze haar kind ontmoeten en vrij met haar praten. Het werd een ontroerend weerzien. Kort 

hierna werd de moeder ongeneeslijk ziek en met toestemming van de directeur mocht haar dochter 



haar verplegen. Na enkele maanden stierf moeder met als laatste woorden op de lippen: “De Heer 

is mijn redder, mij zal niets ontbreken.” Een ontroerend verhaal, waaruit blijkt dat God de meest 

eenvoudige middelen kan gebruiken, om een mensenziel te redden.  

 

Hoogte- en dieptepunten 

Zo zou ik nog veel meer kunnen vertellen, want in een 27 jarig verblijf op de stichting hebben we 

veel meegemaakt. Teleurstellingen konden niet uitblijven, maar mijn man liet nooit de moed 

zakken en ook mij wist hij steeds weer te stimuleren het werk voort te zetten. Dat dit werk niet 

zinloos is geweest, daarvan getuigen de vele brieven, die ik bij het overlijden van mijn echtgenoot 

mocht ontvangen. Een daarvan heeft me toch bijzonder gesterkt. Deze kwam van een oud 

verpleegde, die nu een vooraanstaande positie heeft bij de K.L.M. Hij schreef: “Meester Hogeweg 

heeft ons niet alleen voor de maatschappij gevormd, maar hij heeft ons gebracht aan de voet van 

het Kruis.” Doch denkt u nu niet, dat alles volmaakt was. Een dichter schreef eens: “Geen Paradijs 

is het hier op aard. Hier wisselen vreugd en smart.” Waar mensen zo nauw met elkaar 

samenwerken, ontstaan er ook wel eens strubbelingen. Gelukkig stond mijn man daar buiten, want 

het bestuur had bij de installatie gezegd dat mijn man een zelfstandige positie op de stichting in 

nam en dat hij alleen te maken had met het bestuur. Doch dat liet hem ook al heel spoedig te vrije 

hand. Maar dat belette ons niet om mee te helpen aan de verzorging van de kinderen, ook buiten de 

school. Vooral bij het organiseren van feestelijkheden werd die hulp nog al eens ingeroepen. Alle 

hoogtij dagen werden gevierd en iedereen droeg zijn (haar) steentje bij, want bij dit moeilijke werk 

mocht de ontspanning niet ontbreken. Dan denk ik in de 1e plaats aan de pleegmoeders met haar 

zeer grote gezinnen. Daar kwam de afdeling N.C.V.B. aan tegemoet. Met bescheiden middelen 

hadden we zulke gezellige avonden.  

 

Eigen vaandel  N.C.V.B.  

We hadden zelfs een vaandel, dank zij de schilder, een artiest. Die maakte een schets, en een niet 

minder bekwame coupeuse naaide alles in elkaar, de leden borduurden de letters en als klap op de 

vuurpijl bood onze buurman, de schoenmaker, ons de stok van de Landstorm aan. Zo kwamen we in 

Den Haag om mee te doen aan de vaandelshow, door het hoofdbestuur georganiseerd. En…. we 

kwamen als het meest originele en beste uit de bus. 

 

Vieringen  

En dan denk ik aan onze mooie kerstfeestvieringen, de jaarfeesten van de jeugdclubs, de reisjes 

(per fiets of bus) met alle pupillen. Ja er was veel werk, maar ieder en dan denk ik vooral aan de 

directie met de staf van medewerkers, maakte het mogelijk al die activiteiten ten uitvoer te 

brengen. Doch u zou er versteld van zijn, als u wist, dat alles gedaan werd met eigen krachten. 

Velen ontpopten zich als volmaakte toneelspelers. Mijn man trad op als dirigent van het zangkoor. 

Hij wist alle bassen, tenoren, alten en sopranen bij elkaar te trommelen. Dat zangkoor zette zelfs 

luister bij toen we ons 25 jarig bestaan van de vrouwenclub mochten vieren.  

 

Trouwfeest Cees en Paula 

Tot slot echter moet ik nog vertellen dat onze zoon op de stichting is getrouwd. Geweldig wat een 

feest! Als bruidsmeisjes fungeerden twee kleine meisjes van de Rudolphstichting (volgens Cees en 

Paula de tweelingzusjes Jilderda). Wat zaten die twee blondjes, gekleed in lichtblauwe, lange 

zijden jurkjes, een boeketje in de handjes, triomfantelijk samen in de auto. Het was de dag van 

hun leven. Eerst reden we naar Barneveld voor het burgerlijk huwelijk. Daarna terug naar de 

stichting voor de kerkelijke inzegening en vervolgens  een diner in Barneveld. Weer terug naar huis 

en even uitblazen. De kleintjes moesten naar bed, maar mochten ‟s avonds op de receptie weer 

komen om met hun gevulde mandjes de gasten te trakteren. Nogmaals hulde aan de directie en de 

staf, die ook voor ons persoonlijk zoveel hoogtijdagen hebben mogelijk gemaakt. 



Tot slot  

Nu ben ik al bijna tien jaar alleen en eenzaam, terende op de mooie herinneringen aan weleer. Dan 

dank ik God, die ons op bescheiden wijze en met veel fouten, waardig gekeurd heeft, te werken in 

zijn Koninkrijk. Moge het personeel op de Rudolphstichting nog vele jaren haar prachtig werk voort 

kunnen zetten ten behoeve van de misdeelde jeugd. 

C.M.B. Hogeweg-Pijl 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 


