
IN DE OORLOG OP DE RUDOLPHSTICHTING 

 

 

Op 30 maart 2016 hebben we een gesprek met drie mensen die in de 

oorlog op de Rudolphstichting gewoond hebben. Het zijn Teun, Bep 

en Annie van IJsselmuiden. Ze komen uit een gezin van elf kinderen 

en veel van die kinderen hebben noodgedwongen een deel van hun 

jeugd op de Rudolphstichting doorgebracht. Wij hebben hen leren 

kennen tijdens de Netwerkdag van 17 oktober 2015 waar zij ook 

waren en waar duidelijk werd dat ze graag hun verhaal wilden 

vertellen en het filmpje dat tijdens de oorlog op de Rudolphstichting 

is gemaakt, wilden zien. Op die dag was er te weinig tijd om hun verhalen op te schrijven en het 

filmpje te tonen. We hebben hen beloofd om met het filmpje naar Spijkenisse te komen en hun 

verhaal alsnog op te schrijven. De dochter van Annie, Ria, heeft het allemaal geregeld en door haar 

en haar moeder werden we gastvrij ontvangen, terwijl Teun en Bep er op bezoek waren.  

 

Teun van IJsselmuiden is geboren op 29 mei 1926, Bep van IJsselmuiden op 17 september 1932 en 

Annie van IJsselmuiden op 24 februari 1931. Zus Toos van IJsselmuiden woont in Ede en was niet 

bij het gesprek aanwezig. Zij is getrouwd geweest met Geert van Stenveld, ook een oud bewoner, 

maar hij is helaas overleden. In dit verhaal komt Toos niet echt voor, maar ze woonde eveneens in 

dezelfde tijd op de RS bij een familie aan de Ringlaan (naam van de familie is bekend bij de 

redactie).  

 

Thuissituatie 

Hun ouders waren na een moeizame tijd gescheiden en moeder kon niet alleen voor al die kinderen 

zorgen, zeker niet in oorlogstijd in Rotterdam. Van enige financiële ondersteuning was geen sprake. 

's Morgens gingen ze zonder eten naar school omdat er gewoon geen eten was, maar onderweg naar 

school kwamen ze langs boeren die hen brood gaven. Het begin van de oorlog maakten ze nog in 

Rotterdam mee. Ze kunnen zich het bombardement op Rotterdam goed herinneren. Ze vluchtten 

naar het Kralingse Bos en Hollandse soldaten gaven hen te eten. Uiteindelijk zijn ze bij een tante 

gaan slapen en vonden ze elkaar allemaal weer terug.  

 

Uithuisplaatsing 

Op een dag dat de kinderen 's morgens gewoon naar school zouden gaan kwam er opeens een 

overvalwagen voorrijden die hen allen naar het politiebureau Haagse Veer in Rotterdam bracht. Ze 

hebben daar een nacht doorgebracht! Daarna werden de kinderen eerst op verschillende plaatsen in 

Rotterdam ondergebracht, de meisjes in de Van Speykstraat en Teun  in het jongenshuis op de 

Kralingseweg. Ze hebben daar ongeveer een half jaar gewoond.  

 

Verblijf pleeggezin op de Ringlaan 

In 1941 kwamen Bep, Annie en Teun op de RS. Ze waren 9, 11 en 15 jaar. Bep kwam bij de familie 

Geldof in huis en Annie en Teun bij een gezin aan de Ringlaan. Ook Toos kwam bij die familie 

terecht. Het waren boerengezinnen die op de Ringlaan woonden. Ze moesten in de paardenstal 

aardappelen schillen en andere kinderen mochten niet met hen praten. Annie vertelt dat ze niet meer 

naar school mocht toen ze een jaar of 13 was. Ze werd van school gehaald om het hele huishouden 

voor de familie te doen. Mevrouw van het gezin deed niks, behalve commanderen. Er waren eerst 

drie en later vier eigen kinderen. Op school was het trouwens ook geen pretje, meester de Jong en 

meester Terpstra sloegen met een liniaal als ze dat nodig vonden. Op schoolreisje gingen ze wel; 

met paard en wagen. In die tijd was de heer Geleijnse directeur, maar hem zagen ze nooit. Ooit brak 

Annie een kopje en ze liep weg, bang als ze was voor de gevolgen. De gezinsvader ging haar 

zoeken, vond haar en schopte haar naar huis, terwijl hij zei: “Je zegt toch geen gekke dingen?” De 

familie was in hun ogen geen goed pleeggezin. Er werd onderscheid gemaakt tussen eigen- en 



pleegkinderen en voor de pleegkinderen werd niet goed gezorgd. Een uitspraak van de pleegvader: 

“Het verschil tussen eigen en pleegkinderen kun je goed zien; eigen kinderen zien er netjes uit en 

pleegkinderen zien er niet uit.” Het gekke was dat de zus de gezinsmoeder een hele lieve vrouw 

was. Zij kwam zo nu en dan op bezoek en was lief voor de pleegkinderen. Ze werkten veel op het 

land: spruiten plukken, bonen plukken, ploegen, melken, enz. Er werd gezamenlijk gegeten, behalve 

als de grootouders op bezoek kwamen, dan zaten de pleegkinderen op de deel. Veel contact met het 

centrum van het dorp was er niet, ze bleven bijna altijd op de boerderij om te werken. 

Boodschappen halen in het centrum was leuk, want als ze dan met zware tassen terugliepen kwam 

er altijd wel iemand langs waar ze mee mochten rijden. Ze zijn één keer met het pleeggezin naar de 

Diergaarde in Amersfoort geweest. Dat was een bijzondere gebeurtenis.  

 

Als moeder op bezoek kwam, mochten de kinderen even met haar mee. Dat was mooi maar ook 

verdrietig, want daarna misten ze haar nog meer. Ze weten nog dat ze tijdens één van die bezoekjes  

zong: “Het angelus klept in de verte.” Tijdens een ander bezoek werd ze vergezeld door hun zieke 

oudere broer. De pleegfamilie zei: “Je moeder kwam hier met een vieze man.” Dat deed pijn, zoals 

zoveel dingen pijn deden. Als er iets weg was werden zij beschuldigd, ze hadden het altijd gedaan.   

 

Verblijf pleeggezin Geldof op de Ringlaan 

Bep kwam op haar 9e bij de familie Geldof terecht en ze heeft er tot haar 14e  jaar gewoond. Ze 

heeft er hard gewerkt. Als ze het bakhuis had schoongemaakt en ze vond dat het eigenlijk wel goed 

was zo, kwam de boer en zei: “Zou je moeder het wel schoon genoeg vinden?” Als opa Geldhof 

kwam, gaf die haar stukjes vlees en 's avonds mocht ze lezen. Tijdens het melken moest ze de staart 

van de koeien vasthouden. Voor een Rotterdams meisje was dat toch bijzonder. Bep zegt: “Ik kan 

niet zeggen dat ik het slecht heb gehad. We moesten allen keihard werken. De familie had één eigen 

zoon en verder geen pleegkinderen. We werden allemaal gelijk behandeld.” 

 

Oorlogstijd 

Teun, Bep, Annie en Toos hebben tijdens de rest van de oorlog op de Rudolphstichting gewoond. 

Ze hadden onderling in die tijd niet veel contact, dus elkaar ondersteunen zat er niet in. Ze moesten  

gewoon altijd werken. Van de Duitsers hebben ze eigenlijk niks 'meegekregen'. Ze zagen hen alleen 

marcheren en ze haalden eieren bij de boeren. Bep en Annie vertellen dat ze op zondagochtenden 

naar het meisjespaviljoen gingen en dat dat even gezellig was. Ze hoorden dan alle spannende 

verhalen van de meisjes die met de Duitsers omgegaan waren. Die meisjes zaten daar voor straf. De 

bevrijding herinneren ze zich nog goed, tijdens de feesten na de bevrijding mochten eigen kinderen 

in de versierde wagens zitten en de pleegkinderen moesten lopen. Er liepen 'doedelzakkers'  mee in 

de optocht en er werden spelletjes als zaklopen gedaan.   

 

Annie terug in Rotterdam 

Uiteindelijk mocht Annie na een weglooppoging bij moeder in Rotterdam blijven als ze zelf werk 

zocht. Dat deed ze en ze vond werk bij een sigarenboer. Ze was inmiddels 14 jaar. Ze werkte daar 

van 8 tot 4 uur en ze verdiende 5 gulden per week. Ook bij Jamin heeft ze gewerkt en later bij Drop 

Schoonmaakbedrijf, daar verdiende ze 21 cent per uur. Het geld werd uiteraard aan moeder 

afgedragen die intussen van 'de steun trok' , maar het verdiende geld werd daarvan afgetrokken. 

Moeder is zelf ook gaan werken om uit die steun te komen en om financieel rond te kunnen komen 

werd er door ieder die inmiddels weer thuis woonde, heel hard gewerkt. Ze werkten vooral in de 

schoonmaak: kantoren en scheepshutten werden door hen vakkundig gereinigd. Alles was beter dan 

weer op de Rudolphstichting wonen bij mensen die je niet als gelijken behandelden. Op zondag 

kregen ze een reep! Annie leerde een jongen kennen en ze trouwden, maar ze hadden allebei niks, 

want ook haar man moest alle geld thuis afdragen. Ze was nog geen 21 jaar toen ze trouwde en 

moest daarom toestemming van beide ouders hebben om te mogen huwen. Zo heeft ze haar vader 

nog één keer gezien. Hun ouders zijn na de oorlog pas officieel gescheiden, maar hij liet zich nooit 

meer zien. Hij heeft een nieuw gezin gesticht en is 92 jaar geworden. 



 

 

 

 

Het verdere verhaal van Teun 

 

We laten hem zelf aan het woord: “ In 1944, net voor de kerstdagen, ben ik weggelopen, ik was 18 

jaar. Er was weer eens ruzie met de pleegvader die een beetje uit de hand liep. In ieder geval mocht 

ik niet meer naar binnen. Ik liep weg en ging in een greppel bij de begraafplaats liggen. Hij zocht 

me en die fietste een paar keer langs zonder me te zien. Uiteindelijk ging ik die avond toch maar 

terug en zei tegen de boer: “Morgen moet ik bij  de directeur komen om er over te praten.” Dat was 

niet waar, maar zo had ik een reden om weg te gaan. Ik trok de volgende dag twee stel kleren over 

elkaar aan en liep nu definitief weg. Ik zag onderweg een boer eten bij een spoorlijn en die vertelde 

dat om vijf uur de Duitsers weg waren en dat ik dan het spoor over kon. (Ik had de leeftijd waarop 

de Duitsers me graag zouden meenemen om in Duitsland te werk gesteld te worden, daar moest je 

dus voor oppassen.) Die nacht heb ik ergens bij een boer in een schuur in het stro geslapen. De 

volgende dag liep ik verder en bij Driebergen kwam ik twee jongens uit Rotterdam tegen. Dat trof, 

want die hadden weer wat informatie over de situatie daar. Ik trok verder en in de buurt van Utrecht 

kwam ik een man tegen die zei: “Ga niet naar Utrecht, daar zijn Duitsers.” Zo ging ik via Jutphaas 

en Gouda; een slaapplaats was moeilijk te vinden. Ik ontmoette een man die me vroeg om een 

briefje aan zijn vrouw in Rotterdam te brengen en in ruil daarvoor mocht ik bij hem thuis slapen. De 

volgende dag ging ik met de pont naar 's Gravenweg. Aan de overkant was een boer met een koe en 

in overall liep ik met die boer mee. Zo ontweek ik de Duitsers en kwam uiteindelijk in Rotterdam 

aan. Ik ging naar een tante. Mijn neef bakte wel tien pannenkoeken voor me, zo'n honger had ik. 's 

Avonds ging ik naar moeder, die was heel verbaasd en vroeg: “Hoe kom jij hier?” Broer Joop was 

er ook. Hij had 90 gulden gespaard van de twee kwartjes die hij per week kreeg, maar thuis was 

geen geld genoeg om in leven te blijven. En wat moet je dan?  

 

In die tijd bleef er weinig anders over dan toch maar de Arbeidsdienst. We werden goedgekeurd en 

zo kwam ik van de regen in de drup. Ben je eindelijk thuis en dan dit. Het was midden in die hele 

strenge hongerwinter van 1944 en we gingen met de trein naar Zweeloo, die reis duurde drie dagen. 

Het begon ook nog te sneeuwen en we moesten in Beilen uitstappen. Bij de melkfabriek kregen we 

een blikje met erwtensoep. Vervolgens was het vier uur lopen naar Zweeloo door de sneeuw. We 

kregen het uniform van de Arbeidsdienst aan met 'kistjes' maar zonder sokken, in plaats daarvan 

kregen we een soort van voetlappen en we deden niks anders dan marcheren en hollen. We werden 

overvallen door de Ondergrondse en later stond de NSB voor de deur, er werd iemand 

doodgeschoten. Vervolgens liepen we weer drie dagen, nu naar Roodeschool, daar werd een school 

gevorderd en daar bivakkeerden we. We moesten werken: mitrailleurstellingen dichtgooien voor de 

Duitsers. Uiteindelijk werden we met zijn tienen afgekeurd en na weer de nodige omzwervingen 

kwamen we in Groningen terecht waar op het einde van de oorlog nog even vreselijk gevochten 

werd. De kogels vlogen je om de oren. Na een weekje kwam daar de bevrijding!  

 

Nu was het weer tijd om moeder op te zoeken. Ik had gehoord dat ze in Coevorden zat. Ik liftte mee 

met een busje met vrouwen die uit een concentratiekamp kwamen, ze lieten de nummers op hun 

armen zien. Het laatste eind naar Coevorden moest ik lopen. Helaas was moeder daar niet meer. 

Eén van mijn broers was er wel en die vertelde dat moeder de brug bij Zwolle niet meer over mocht, 

zij zat weer in Rotterdam. We hebben een telegram aan moeder gestuurd: We Leven!  

Met paard en wagen zijn we naar Zwolle gebracht, daar werden we ontluisd. Uiteindelijk kwamen 

we met een reisschip aan in Rotterdam. Moeder was helemaal verbaasd.  

 

Samen met broer Joop ben ik in dienst gegaan, dat duurde in die tijd twee jaar. Na de militaire 

dienst werd ik op mijn 20e  jaar kostwinner van het grote gezin en voogd over de jongste kinderen.  



Ik ben bij Van den Berg en Jurgens in ploegendienst gaan werken, dat heb ik 30 jaar gedaan. Ik 

trouwde pas op mijn 35e .  Mijn vrouw was elf jaar jonger, ze is helaas op 52 jarige leeftijd 

overleden aan kanker. We hebben twee zoons.”  

 

Enkele uitspraken van Teun, Bep en Annie 

 

 “Kind zijn we niet geweest en liefde kregen we niet, maar slecht hebben we het niet gehad. We 

hadden onderdak en we kregen te eten.” 

 

“We hebben ergens wel engeltjes, want we vinden dat we ondanks alles goed terecht gekomen zijn 

en toch een goed leven hebben gehad.” 

 

“We wilden graag ons verhaal aan jullie vertellen, want in de 'gewone' wereld snappen mensen er 

vaak niks van.”  

 

  

 

Jaap Krediet en Rieke Krediet-Visser, 30 maart 2016 

 


