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Achtergrond 

Ik ben geboren in januari 1945 en mijn wieg stond in Ede. Het was een groot gezin. We waren met 

z’n twaalven, zes jongens en zes meisjes. Ik was de jongste van de jongens. Mijn vader overleed 

toen ik zes jaar was en mijn moeder stond er toen alleen voor. Het gevolg was dat de jongste 

kinderen uit huis werden geplaatst. De oudste kinderen bleven thuis, want die konden voor inkomen 

zorgen.  

Ik ben eerst in Neerbosch in Nijmegen geweest in de periode 1952/1953 en later in de Ganzenhoef 

in Maarssen. Daar heb ik Janny, het meisje waar ik later mee getrouwd ben, ontmoet. Ik was haar 

vriendje op de lagere school. Het verblijf op de Ganzenhoef vond ik echt streng. Er waren grote 

slaapzalen en als je niet luisterde, dan kreeg je slaag. Als je was weggelopen dan kreeg je uiteraard 

straf. Je mocht dan niet naar buiten toe. 

 

Wonen op de Rudolphstichting 

Toen ik 10 of 11 jaar oud was, dat weet ik niet meer precies, ging ik naar een pleeggezin op de 

Rudolphstichting. Ik kwam bij de familie Geertsma in het gezin. Ze hadden twee eigen kinderen en 

daarnaast twee pleegkinderen, waarvan ik er één was. Het waren Friezen en aardige mensen, waar 

ik een goed contact mee had. Eigenlijk kwam ik daar in aanraking met het boerenvak. Je hielp op 

de boerderij en er was voor een jochie zoals ik van alles te doen. Ze hadden een paard, een dikke 

Bels. Het was prachtig om op de rug van dat beest te zitten.  

Mijn lagere schooltijd heb ik afgemaakt op de J.H. Donnerschool, een school op het terrein van de 

Rudolphstichting, vlakbij de kerk. Daarna ging ik naar de technische school in Barneveld. De rit naar 

school deed je natuurlijk op de fiets. Er was een verzamelpunt op de hoek bij de bakkerij op de 

Postweg. Van daaruit reed je in een groep naar Barneveld. Dat was wel een mooie tijd. Vooral ook 

omdat er onderlinge rivaliteit was tussen de schoolgaande kinderen van het Ambonezenkamp, de 

landbouwschool en de kinderen van de stichting. Ik had er verder geen last van maar bij ruzies 

kozen we altijd partij voor de jongens van de landbouwschool.   

 

Een paar jaar later kwam ik bij de familie Tolkamp in pleeggezin. Dat was ook een boerengezin. De 

familie Geertsma ging weg, daarom kwam ik bij de familie Tolkamp. Ook daar heb ik het goed 

getroffen. Bij de familie Tolkamp moest je wel harder werken dan bij de familie Geertsma. Dat 

kwam omdat op de boerderij van Tolkamp meer te doen was. Hij was een grotere boer dan 

Geertsma. Het dagpatroon was hetzelfde. Het bestond uit het helpen bij het opstarten van de 

ochtendwerkzaamheden, zoals melken en dergelijke, daarna naar school en vervolgens hielp je 

weer bij de avondwerkzaamheden. De eigen kinderen namen het niet zo nauw, die liepen de 

kantjes er wel eens af. Dat gaf soms wrijvingen, maar die heb je overal. Wat ik altijd mooi heb 

gevonden, was het rijden met de trekker. Ik heb daar best wat geleerd en daar kijk ik ook zeker 

met enig plezier op terug. Een vast ritueel bij de familie Tolkamp was het bijbel lezen voor de 

maaltijd. Dat werd nooit overgeslagen en op zondag moesten we naar de kerk. We kregen vooraf 

altijd een waarschuwing van Tolkamp dat we niet mochten slapen tijdens de dienst. Daar heb ik wel 

om moeten lachen want degene die het eerst sliep was Tolkamp zelf. 

 

Pikpoten 

Ik was 16 jaar en wilde graag van de Rudolphstichting weg.  Maar dat mocht niet. Ik ben een keer 14 

dagen weggebleven. Allemaal via binnendoor weggetjes naar Ede, naar het huis van mijn moeder, 

want ik wilde natuurlijk niet gesnapt worden. Mijn moeder heeft me niet teruggestuurd, ze liet het 

gewoon gebeuren. De politie stond regelmatig voor de deur, maar ik was altijd net op tijd weg en 



dan ging ik naar mijn broer in Arnhem. Mijn familie was op mijn hand en beschermde mij. Zo heb ik 

dat in ieder geval gevoeld. Totdat de politie op een keer ’s nachts om een uur of twee kwam. Mijn 

moeder deed open en daar stond een grote politieman in een leren jas. Ik werd van het bed gelicht 

en overgebracht naar het politiebureau in Ede. Daar werd ik in de cel gezet voor transport naar 

Barneveld. De volgende dag om half vijf ‘s middags, werd ik overgedragen aan de politie van 

Barneveld die mij op kwam halen. Wat ik het vervelendste heb gevonden, was dat je als een 

crimineel werd behandeld. Dat heb ik tijdens de reis naar Barneveld ook gezegd tegen die 

politiemensen. En daar ging ik weer de cel in.  

 

Ik werd opgehaald door meneer Tolkamp. Hij was of werd niet boos. Hij zei dat hij me had gemist. 

Hij toonde verder geen emotie en ik kreeg geen straf. Achteraf denk ik dat hij mijn werkkracht 

gemist heeft, want ik kon meteen weer aan de slag. Ik ben ook niet bij de directeur geweest van de 

Rudolphstichting. Dat was vreemd, want het was in die tijd normaal dat je wel het een en ander 

kreeg te horen als je weggelopen was. Ik heb trouwens mijn doel bereikt met het pikpoten. Ik 

mocht eerder weg. Een half jaar later ben ik bij mijn moeder gaan wonen. Ik heb de technische 

school niet afgemaakt, maar ik heb nog wel 13 maanden praktijkonderwijs gevolgd in Utrecht. 

 

Algemeen 

Ik heb de tijd op de Rudolphstichting niet als slecht ervaren. Eten was er nooit te kort. Er was ook 

altijd wat te doen. In de winter gingen we ’s avonds schaatsen, ik zat op voetballen, op zondag 

werd er altijd gewandeld, ik deed aan hardlopen, etc. Ook tijdens de feestdagen hadden we altijd 

pret. Wat ik prettig heb gevonden was dat mensen elkaar hielpen. Als er een boer ziek was dan 

werd er altijd hulp verleend. En eerlijk waar, de dingen die ik daar heb geleerd zou ik nooit in de 

stad hebben geleerd. Er waren uiteraard ook wel zaken waar je vraagtekens bij kon zetten. We 

kregen zakgeld en er werd een bedrag voor ons gespaard op een spaarbankboekje. Ik heb dat boekje 

nooit gezien en wat er met dat spaargeld is gebeurd, weet ik niet. 

 

Rudolphhuwelijk 

k kreeg verkering op de Stichting met een meisje dat bij de familie Kikkert in pleeggezin woonde. Ik 

ben zelfs met haar verloofd geweest. Ik heb de verloving uitgemaakt, want ik vertrouwde haar niet. 

Ik kan je ook geen foto’s en dergelijke laten zien, want die heeft zij meegenomen. Dat vind ik wel 

jammer. Ik ben blij dat ik die bekertjes nog heb. Later kreeg ik weer verkering met Janny, mijn 

allereerste vriendinnetje en met haar ben ik in 1970 getrouwd. Laat Janny maar vertellen hoe dat is 

gegaan. 

 

 


