
EEN ECHTE ARCHIVARIS 

 

 

Op 16 oktober 2015 hebben we een gesprek met Rudolf Schermer. Hij is een echte Rotterdammer, 

een echte verzamelaar en een echte archivaris. We hebben met elkaar afgesproken op het Centraal 

Station in Amersfoort en we vinden elkaar vrijwel moeiteloos. We hebben nog even om elkaar heen 

gedraaid, maar lang duurde dat niet, want al gauw kwam Rudolf op ons af en vroeg aan Jaap of hij 

Jaap was. Zo gemakkelijk als deze eerste ontmoeting ging, zo lastig was het om die ontmoeting tot 

stand te brengen. Van Annemieke de Vries, een zeer geliefde vroegere begeleidster van Rudolf, 

hoorden we ongeveer een jaar geleden, dat hij al jarenlang vond dat de Rudolphstichting zo slordig 

omsprong met haar archief en dat hij daar graag verandering in wilde aanbrengen. Wij zochten zo 

iemand, want wij dachten daar precies zo over en dus hebben we hem telefonisch proberen te 

benaderen. Dat lukte maar niet, op internet was hij niet te vinden, e-mail had hij niet en zo blijft er 

uiteindelijk slechts één mogelijkheid over: de goede oude pen. Dat hielp. Hij reageerde meteen 

telefonisch op Jaap zijn brief en toen was de afspraak snel gemaakt. In eerste instantie was onze 

ontmoeting bedoeld om met elkaar te spreken over het archiveren van de informatie die we tot nu 

toe gevonden hebben; hoe dat het beste zou kunnen, waar dat zou moeten en zo meer. We hadden 

afgesproken om ons gesprek in De Glindster (Dok 14) te hebben. Helaas was dat slechts een 

afspraak met ons drieën en niet met Dok 14. De 16e oktober was op een vrijdag en op die dag bleek 

de locatie gesloten te zijn. Goede raad was niet duur, want in Achterveld hebben ze De Roskam en 

daar hebben wij goede ervaringen mee. Voor Rudolf was er een mooie bijkomstigheid, want zo kon 

hij de prachtige kerk waar hij vroeger geregeld kwam, nog eens bewonderen. Hij had, heel attent, 

een boekje van zijn burgemeester Ahmed Aboutaleb voor ons meegenomen en hij liet ons enkele 

oude ansichtkaarten uit zijn omvangrijke verzameling zien. We kregen het al gauw over het archief 

dat dominee Jellema heeft nagelaten en dat wij helemaal doorgespit hebben. Het is jammer dat dat 

niet voor oud bewoners toegankelijk is en in een aantal verhuisdozen ligt opgeslagen. Rudolf zou 

dat erg graag willen archiveren. Hij vindt dat het historisch materiaal geconserveerd en bewaard 

moet blijven. We moeten plattegronden bewaren en gebouwen en huizen benoemen. We moeten 

uitzoeken wat er allemaal over De Glind gepubliceerd is. We moeten foto's van namen voorzien en 

in tijd zetten. Daarbij is de privacy misschien wel een probleem. Met de computer is Rudolph nog 

niet zeer bedreven, het digitale stuk zou door een ander gedaan moeten worden. Intussen kregen we 

het ook over de periode dat hij op de Rudolphstichting heeft gewoond en over zijn huidige leven en 

ik vroeg of hij door ons geïnterviewd wilde worden. Dat wilde hij wel en zo vertelt hij zelf verder:  

 

 

Een onhoudbare situatie  

“In augustus 1977 ben ik op de Rudolphstichting komen wonen. Ik kwam in eerste instantie bij de 

familie Visser (geen familie, R) op de Ringlaan terecht. Ik ben in 1963 geboren, dus ik was veertien 

jaar. Ik had daarvoor al een tijdje in het RMPI (Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut) 

gewoond. Ik dacht zelf dat ik voorgoed naar huis mocht. Ik werd apart geroepen en de begeleiding 

vertelde me dat ik naar de Rudolphstichting moest. Ik was daar erg verdrietig om. Ik was in het 

RMPI opgenomen geweest omdat ik, vooral 's nachts, erg veel last van angst had en ik had daar 

veel minder last van die angst, omdat we met zijn tienen op een slaapzaal sliepen. Ik voelde me 

veilig en dacht dat ik wel naar huis kon. Mijn ouders waren voor de veiligheid zelfs naar een 

benedenwoning verhuisd. Het grote probleem was dat ik thuis zoveel angsten en depressies had. Ik 

wilde niet meer leven. Ik rende maar rond door de kamer en soms zat mijn vader op me om te 

voorkomen dat ik uit het raam sprong. In 1975 explodeerde dat en moest ik naar het RMPI. Mijn 

broer werd mensenschuw en hij moest ook het huis uit. Met de RMPI vakanties mocht mijn broer 

ook altijd mee. Wij waren de jongsten thuis. De oudere kinderen woonden al niet meer thuis. Ik had 

het thuis goed. In het RMPI ging het goed met me.  

 

 



 

Een verkeerde plaatsing 

De angsten en depressies kwamen helaas in De Glind terug. Ik sliep daar alleen op een kamer en het 

huis lag midden tussen de landerijen en de bomen. Ik kan helemaal niet tegen het platteland. Ik mis 

de gebouwen, ik hou erg van gebouwen. In het bos en de bomen en ook op mijn kamer zag ik 

gedaanten. Ik bonkte op de muren en ik gilde. Dat was toen wel legendarisch. Tante Greet durfde 

soms mijn kamer niet meer in. Die angstaanvallen van mij maakten grote indruk op anderen. Veel 

later sliep ik een keer bij Sieb, mijn grote vriend, in Sneek. Daar kreeg ik een angstaanval waar ze 

nog steeds over spreken. Bij de familie Visser heb ik zo'n twee jaar gewoond. Ik heb daar zwemmen 

geleerd, want ik moest van De Glind een zwemdiploma hebben. Ik had een grote hekel aan 

zwemmen en ik vond het doodeng, maar ik moest naar het zwembad. Met tegels en water heb ik 

veel moeite. Ik heb er mijn zwemdiploma gehaald, maar ik vond het vreselijk. Ik zat veel op te 

scheppen over Rotterdam en degenen die uit Amsterdam kwamen, duwden me dan onder water.  

 

Humor als bescherming 

In 1979 mocht ik naar een groepshuis, De Cantharel. Dat huis stond gelukkig midden in het 

centrum. Daar waren tenminste wat meer gebouwen. Het haalde het natuurlijk bij lange na niet bij 

Rotterdam, maar het was iets minder eng. Ik heb goede herinneringen aan de sinterklaasfeesten 

daar, dat waren prachtige feesten. In De Cantharel bestond de groepsleiding uit: Daan Mulder, Kees 

v.d. Werf, Gerard Besten en Annemieke de Vries. Er was eensgezindheid en saamhorigheid. Ik 

vond het niet moeilijk om me aan de regels te houden. Als ik voor twaalf uur thuis moest zijn, dan 

was ik dat. Ik had het hier het meeste naar mijn zin. Ik was vrijer en ik paste me vrij gemakkelijk 

aan. Mijn gevoel voor humor werd steeds extremer. Ik verdedigde me altijd met woorden en ik zei 

dan bijvoorbeeld: “Iemand die uit Amsterdam komt, heeft de laagste rechten.” Vond iemand 

Apeldoorn mooier dan Rotterdam, dan zei ik: “Oh, dan wordt het tijd dat we dat annexeren.” Als 

iemand een wind dichtbij iemand liet en diegene werd boos, dan zei ik: “Dat is raar, als iemand je 

iets geeft, moet je dankbaar zijn.” Ik heb me beschermd met humor, dat was mijn sterkste punt. Ik 

kreeg er een vriend, Sieb heette hij. Hij kwam uit Sneek, hij was dus voor mij een holbewoner, maar 

Sieb was anders dan de andere kinderen, net als ik. Hij was bezig met filosofie, moderne kunst en 

alternatieve muziek. Hij had een dure stereo installatie. Hij was geïnteresseerd in industriële 

architectuur, in religie, politiek en zelfs in Rotterdam. Zelf was ik ook zeer geïnteresseerd in 

industriële archeologie, anderen begrepen dat niet. Men vond fabrieken niet mooi, wij wel. We 

waren buitenbeentjes en daardoor konden we goed opschieten. We hadden steun aan elkaar, konden 

elkaar alles zeggen en er waren geen taboes. Tot 1981 woonde ik hier. Ik werd achttien jaar. Ze 

hadden gezegd dat ik naar huis mocht, maar dat was al zo vaak gezegd, dat geloofde ik niet meer. In 

mijn wanhoop heb ik midden in de nacht een bovenlicht kapot geslagen en wilde ik meteen naar 

huis. De volgende dag ging ik echt naar huis!  

 

Weer terug in Rotterdam 

Nu was ik weer bij mijn vader en moeder terug. Dat was op zich fijn, maar de angsten waren niet 

weg. De nachten waren het ergste. Ik ben gaan roken en ik drukte een sigaret op mijn been uit. Het 

was gek, maar dat hielp, want het deed veel pijn, maar de tijd ging zonder angsten voorbij. Roken 

hielp! Heel geleidelijk aan zijn mijn angsten minder geworden en mijn leven beter. Eerst heb ik bij 

de Werkvoorziening gewerkt, maar mijn angsten werden weer erger en ik heb ontslag genomen. Ik 

ben een tijdje werkloos geweest. 26 jaar geleden heb ik me weer aangemeld bij de 

Werkvoorziening. Ik had wel veel last van depressies, dat kwam mee door het geestdodende werk 

wat ik deed. Sinds 2004 werk ik bij het Stadsarchief van Rotterdam op WSW basis. Ik werk er 36 

uur per week en dit is werk dat bij mij past. Ik doe ook vrijwilligerswerk voor de kerk. Ik ben 

katholiek. Verzamelen is mijn hobby. Ik verzamel van alles over Rotterdam. Ik ben me gaan 

specialiseren op de onderwerpen kerk en religie en ik verzamel boeken over Rotterdam die voor mij 

belangrijk zijn. Ik probeer zoveel mogelijk gegevens bij elkaar te krijgen en daarover te schrijven. 

Weten jullie dat er op zo'n 2000 plekken in Rotterdam een kerkelijke activiteit is of is geweest in 



1000 jaar? Verzamelen doe ik mijn hele leven al. Ik verzamel kaarten, brochures, knipsels, 

ansichtkaarten en objecten. Ik woon al jaren alleen en heb me omringd met al mijn verzamelingen. 

Op dit moment ben ik bezig met een soort van interne 'verbouwing' om alles nog beter te kunnen 

bewaren en rangschikken. Roken doe ik ook nog steeds.” 

   

 

Jaap Krediet en Rieke Krediet-Visser, 16 oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


