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Met het verhaal van Paula Haalboom hebben we een beter zicht gekregen op het leven en werk van 

haar vader op de Rudolphstichting van 1946 tot september 1951, de datum waarop hij ontslag nam. 

We hebben het gevoel dat zijn oudste dochter Paula hem weer zichtbaar heeft gemaakt.  

 

HIJ HEEFT EEN AANZET GEGEVEN  

Het gezin Haalboom 

Ik heet Paula en ik ben de oudste dochter van Aris Haalboom en Jacoba Cornelia van Steenbergen. 

Mijn vader was van 1946 tot 1951 directeur van de Rudolphstichting. Ik was 16 jaar toen ons gezin 

verhuisde vanuit Ermelo naar de stichting. Ons gezin telde drie kinderen, mijn broer Teun en mijn  

jongste zusje Mattie. Voorheen werkte mijn vader bij Groot Emaus. Hij was paedagoog. Wat ik mij 

uit mijn jeugd weet te herinneren is, dat ons gezin al vroeg tijdelijk een pleegkind in huis had. Ik 

was net geboren en later heb ik van mijn ouders gehoord dat de moeder van dat kind een half jaar 

moest worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het zoontje van die moeder heeft in die 

tijd bij ons gewoond. Er waren altijd wel kinderen in huis. Mijn ouders hadden oog voor de moeilijke 

omstandigheden waarin sommige kinderen moesten opgroeien.  

 

De benoeming als directeur 

De benoeming van mijn vader als directeur op de Rudolpstichting werd dan ook door mijn ouders 

ervaren als een kans om op wat grotere schaal iets te kunnen betekenen voor die kinderen. Hij 

kwam echter midden in het conflict terecht tussen de heer Geleijnse en de heer Blok (de 

toenmalige administrateur). Was de heer Geleijnse als ex-militair een dominante man, mijn vader 

Aris Haalboom was precies het tegenovergestelde. Hij was een idealist, geen realist, meer een 

kamergeleerde ook. We kwamen te wonen in het directeurshuis van de stichting. Dat viel niet mee 

omdat in de eerste maanden de familie Geleijnse er ook nog woonde. Dat was behelpen. Ik herinner 

me het grote huis met de drie wc‟s nog erg goed. Daar heb ik een mooie foto van. Aan die foto kun 

je zien dat het echt een woning was en geen kantoor. Deze woning is later jarenlang als 

kantoor/hoofdgebouw gebruikt. 

Geschikte en ongeschikte pleeggezinnen 

Mijn vader ging regelmatig op bezoek bij de pleeggezinnen op de Ringlaan. Sommige pleegouders 

hadden hart voor de kinderen en zorgden goed voor hen, maar hij zag daar ook de misstanden: het 

gezin met de eigen kinderen at in de woonkamer en de pleegkinderen op de deel, de eigen kinderen 

droegen schoenen en de pleegkinderen klompen. Mijn vader zag ook de verwaarlozing en dat de 

kinderen hard moesten werken. Ik meldde wat ik als kind op straat zag. Zo zag ik op een keer een 

meisje met zo'n grote rode streep op haar arm, een duidelijk teken van bloedvergiftiging en daar 

liet men haar rustig mee doorlopen. Uiteraard heeft men er toen een arts bij gehaald. Mijn vader 

was zich dus bewust van het feit dat er ongeschikte pleeggezinnen waren en hij heeft geprobeerd 

om daar wat aan te doen. Hij praatte met de betreffende pleegouders/pachters en men zei dan dat 

de situatie zou veranderen, maar dat gebeurde bijna nooit. Hij vond het verschrikkelijk dat hij het 

leven van de pleegkinderen niet kon verbeteren, dat knaagde aan hem, maar het jarenlange 

systeem was niet zomaar te veranderen. Hij deed alles stil, beter kan ik het niet formuleren.  



 

Het vertrek van het gezin Haalboom 

Uiteindelijk is mijn vader bijna zes jaar directeur van de stichting gebleven, want hij kon niet voor 

elkaar krijgen wat hij graag wilde. Daar had hij het karakter niet voor. Hij heeft zelf ontslag 

genomen. Wel heeft hij de aanzet gegeven tot de hervormingen die later plaatsvonden. Het 

onderzoek dat is uitgevoerd naar de pleeggezinnen op de Ringlaan is mee door hem in gang gezet. 

Mijn vader werd daarna directeur van de christelijke kweekschool in Gorinchem, wat men 

tegenwoordig Pabo noemt. Als ik mijn ouders moet typeren dan zou ik ze het beste kunnen 

omschrijven als: moeder was altijd vrolijk en behulpzaam, ze steunde en stimuleerde mijn vader in 

alles. Vader was een stille man en een ideale vader. Mijn ouders zijn in de jaren vijftig, om precies 

te zijn in juli 1953, naar Canada geëmigreerd Mijn broer Teun woonde daar al. Mijn vader werd 

predikant van de Christian Reformed Church te Jarvis Ontario; echt dat degelijke reformatorische. 

Ik ben niet meegegaan naar Canada.  

 

Cees en Paula  

Ik bleef omdat ik inmiddels verloofd was met Cees Pijl Hogeweg. Zijn vader was hoofdonderwijzer 

op de school van de Rudolphstichting. Ik heb Cees leren kennen op het gymnasium in Harderwijk. Ik 

zat in de derde klas en hij in de vijfde. Eigenlijk hadden we elkaar daarvoor al wel eens in de kerk 

op de stichting gezien, want er woonde een tante van mij in de buurt. Zij ging naar de kerk op de 

Rudolphstichting. Als ik bij haar logeerde ging ik met haar mee. In de kerk hadden we wel 

oogcontact, maar daar bleef het bij. Vanaf die tijd hielden we elkaar altijd wel een beetje in de 

gaten. Later toen ik op de Rudolphstichting woonde, gingen we samen met de bus naar Amersfoort 

en in die tijd hebben we elkaar beter leren kennen. In 1946 en 1947 zat ik in Baarn op het 

gymnasium. Daarna wilde ik graag medicijnen studeren, maar mijn broer moest ook studeren en 

twee studerende kinderen was te duur. Ik heb toen gekozen voor de kweekschool in Utrecht. Ik 

weet nog dat mijn vriendinnen uit die tijd mij waarschuwden voor Cees: “Pas op, hij is een flirt!” Ik 

heb niet echt geluisterd, want we kregen toch verkering. Het was tijdens de kroning van Juliana in 

1948; op de Ringlaan om precies te zijn. 

 

Ons huwelijk 

in september van 1953, hetzelfde jaar dat mijn ouders geëmigreerd zijn, zijn  Cees en ik getrouwd 

in het kerkje op de stichting. Veel familieleden waren er niet bij. Mijn hele familie zat in Amerika 

en Cees was enig kind. Toch was het een mooie bruiloft met twee prachtige bruidsmeisjes, een 

tweeling, ze heetten Tjitske en Jeltje Jilderda. Het verhaal van mijn schoonmoeder dat je net 

voorlas, is prachtig en het geeft onder andere een mooi sfeerbeeld van onze bruiloft.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaasgedicht 

Wat ik nog altijd heb bewaard is een sinterklaasgedicht wat mijn vader kreeg op een 

sinterklaasfeest op de stichting. Het is waarschijnlijk gemaakt door de leidsters van het 

meisjespaviljoen. Mij schieten de namen juffrouw van Kuik en juffrouw Padhuis te binnen. Ik vind 

het een mooi gedicht. Vooral de zinnen: „Hij wordt door iedereen bemind en niemand is er voor 

hem bang‟. Zo was mijn vader. 

Wie weet er op de kaart van Nederland 

Niet Achterveld te zoeken? 

Een ieder doet het met verstand 

En kijkt in alle hoeken 

Het is een heel klein dorpje maar 

Met de stichting er achter 

Daar woont van alles bij elkaar 

De directeur, het paviljoen de pachter 

De directeur vanuit zijn huis 

Bestuurt heel recht de zaken 

Hij weet van ieder kind het kruis 

En wil het als het kan, ook lichter maken 

Hij heeft het hart van ieder kind 

Als hij binnenkomt is er gezang 

Hij wordt door iedereen bemind 

En niemand is er voor hem bang 

Hij geeft ook cursus in de stad 

Zo leerzaam en zo fijn 

Dan rookt hij veel, hoe vind je dat? 

Een pakje is zo klein 

Sint wil de directeur dit geven 

De cursisten beleven er vast plezier wel van 

Ze hebben zo vaak hem gegeven 

Dat hij nu de rollen eens omkeren kan 

 

  Van St. Nicolaas 



Tot slot 

In 1962 is mijn vader, Aris Haalboom, door een auto ongeluk bij het plaatsje 'Zeeland' in Amerika, 

om het leven gekomen. Hij was 55 jaar. Mijn moeder raakte zwaargewond, maar overleefde het 

ongeluk wel. En wat ons betreft: Vorig jaar waren Cees en ik 60 jaar getrouwd. We  hebben drie 

kinderen gekregen, waarvan er één dicht in de buurt woont, één woont in Zwitserland en één in 

Israël. Een kleinzoon uit Israël zit momenteel in het leger daar, maar hij weigert om mensen dood 

te schieten en hij heeft te kennen gegeven dat hij na zijn verplichte diensttijd erover denkt om 

psychologie te gaan studeren, net als zijn overgrootvader!  

E.P. Pijl Hogeweg-Haalboom  


