
Roel Stenveld: “Ik groeide op in de oorlog en 
miste mijn ouders”. 
     
Op de twaalfde verjaardag van mijn broer Geert kwamen wij op de Rudolphstichting. We zouden bij 

familie ondergebracht worden. Ik was 7 jaar en zou naar mijn grootmoeder, maar zij wilde mijn 

broer niet opnemen. Geert zou naar de Noord-Oostpolder, maar die familie wilde mij weer niet. 

Toen heeft de kerk gezegd: “Nee dat mag niet, ze moeten bij elkaar blijven”. De politie heeft me 

bij mijn grootmoeder weggehaald, want ze wilde mij niet afstaan. Zo zijn mijn broer en ik op de 

Rudolphstichting terecht gekomen. Onze ouders konden niet voor ons zorgen. Die ouderliefde heb ik  

mijn hele leven gemist. Mijn vader werkte de hele dag en mijn moeder was altijd op sjouw. Mijn 

broer moest voor mij zorgen, maar dat ging helemaal niet. Het was heel verdrietig allemaal, precies 

op de verjaardag van mijn broer, op negen april 1940. We werden eerst in een jongenshuis 

ondergebracht bij ome Kees en tante Jant. Daar voelde ik me echt wel opgesloten, want ’s nachts 

als je ging slapen werden er bellen op de deuren gezet, zodat de jongens niet weg konden lopen. 

We hebben er verder een goede tijd gehad, dat wel, het eten en drinken was goed. Later zijn we 

bij een boer ondergebracht. Daar hebben we al die jaren gezeten. Voor ons was het daar goed bij 

heit en mem, maar later hebben we ook wel andere verhalen gehoord. 

 

Mijn broer en ik hebben van 1940 tot 1945 samen op de Rudolphstichting gezeten. We hebben veel 

steun aan elkaar gehad. Tot mijn broer oud genoeg was om zelf te gaan werken heeft hij eerst bij 

een tante van ons in Harskamp gewoond, maar dat ging helemaal niet. Daarna heeft hij in 

Bennekom een kosthuis gevonden. Later is hij getrouwd met een meisje dat daar ook op de 

Rudolphstichting was, Teuntje van IJsselmuiden. Hij heeft zes dochters met haar gekregen.  

 

Mijn loopbaan 

Ik heb op de Rudolphstichting op school gezeten, bij meester Hogeweg en meester de Jong. Meester 

Hogeweg was het hoofd van de school en meester de Jong had de lagere klassen. Op school kon ik 

goed mee komen. Daar heb ik goede herinneringen aan. Later wist ik niet goed wat ik wilde worden 

en ik had ook geen begeleiding daarin. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Als jongen van een jaar 

of zestien zei ik dat ik misschien wel meubelmaker wilde worden en zo ben ik in Amersfoort in een 

jongenshuis terecht gekomen om van daaruit naar de ambachtsschool te gaan. Daar heb ik voor 

meubelmaker geleerd. Na het halen van mijn diploma heb ik kort bij een meubelmaker in 

Amersfoort gewerkt. Daar ben ik na verloop van tijd weer weg gegaan en bij mijn broer in zijn 

kosthuis in Bennekom gaan wonen. In die tijd werkte ik in Wageningen in een meubelfabriek. Maar 

daar ging het niet goed. Ik schuurde mijn handen daar helemaal kapot en zat liever op mijn 

mondharmonica te spelen. Ik werd ontslagen. En moest weer terug naar de Rudolphstichting, waar 

ik ben gebleven tot ik in militaire dienst ging. Meneer en mevrouw De Groot hadden in die tijd de 

leiding over het jongenshuis. 

 

Later ben ik bij het spoor gaan werken. Daar had ik een collega die vroeg of ik verkering had. Op 

mijn ontkenning zei hij dat hij een leuk adresje voor mij had. Hij had in de Tuney Tunes, een 

muziekblad, een advertentie gelezen en was zo met een meisje in contact gekomen, maar dat 

meisje moest niets van hem hebben. Hij gaf me een fotootje van dat meisje en haar adres en zo 

ben ik met haar gaan corresponderen en zij is later mijn vrouw geworden. Wij hebben twee zonen 

gekregen. Ik heb 40 jaar bij het spoor gewerkt in verschillende functies, maar het grootste deel van 

de tijd als lokettist.  

 

 

Opgroeien op de Rudolphstichting 



Het was vroeger natuurlijk niet zo leuk allemaal, maar we hadden wel van alles. Hoepelen, 

knikkeren, allerlei soorten spelletjes in die tijd. Ik miste alleen mijn ouders heel erg. Mijn vader is 

één keer op bezoek geweest, mijn moeder nooit, ook mijn voogd (oom Evert) en voogdes zijn nooit 

op bezoek geweest. Ik ben later nog wel regelmatig bij mijn ouders geweest. Ze zijn in 1942 

gescheiden. Na de oorlog ben ik ze weer gaan opzoeken. Mijn moeder zwierf overal. Mijn vader 

heeft nog  geprobeerd om het weer goed te krijgen, maar dat is niet gelukt.  

 

Er is op de Rudolphstichting een prachtige laan met kastanjebomen. Daarnaast was vroeger een 

rietvijver en op die plaats is in die tijd een zwembad gekomen. Dat zwembad heb ik mee helpen 

aanleggen, met een metselaar. Als kind hoorden wij bij die rietvijver op een dag een vreemd 

geluid. Wij zijn toen naar een Canadese militair gegaan om te vertellen dat daar iets aan de hand 

was. Die militair vroeg zich af hoe wij daar eigenlijk gekomen waren, want het paadje dat wij 

gebruikten kende niet iedereen. En als je dat paadje niet kende, zakte je daar zo het moeras in. 

Maar wij plukten daar altijd al rietstengels en daar maakten we een pijl en boog van. Dat was ons 

spel. Dat zwembad schijnt nu niet meer te bestaan. Er is een nieuw zwembad gekomen.  

 

Met de directeur had ik niet veel te maken, maar wel met meneer Boertje, die daar op kantoor zat 

bij meneer Geleijnse (de toenmalige directeur). Toen ik daar opgevangen werd, moest ik elke dag 

naar het kantoor en daar moest ik alles opschrijven, want ik kon keurig netjes schrijven. Ik hielp 

hem om de kinderen op alfabetische volgorde op de lijst te zetten. Dat is heel leuk geweest.  

 

In het jongenshuis zorgde ik voor de konijnen van meneer De Groot, daar moest ik konijnenvoer 

voor gaan plukken, van die distels. De bedoeling was een volle zak plukken en om zes uur weer thuis 

aanwezig zijn om te eten. Op een gegeven moment was ik koffie gaan drinken bij iemand die ik 

kende uit Amersfoort. Die zat daar ook op de ambachtsschool. Maar ik had niet aan de tijd gedacht 

en kreeg te horen dat ik te laat was en straf zou krijgen. Uit zulke situaties redde ik me altijd heel 

goed. Ik suste ze en vertelde dat er niet zoveel distels stonden en dat ik heel ver moest gaan om 

een beetje voer bij elkaar te zoeken. Zo had ik me er weer uit gered.  

 

Onze buurman aan de Ringweg was meneer Stoffelsen, de chauffeur van de stichting. Mijn broer en 

ik hadden allebei een tuintje en Geert had ook een konijn, dat konijn had een ziek oor. Ik 

verbouwde bonen in mijn tuintje en ik had er een heleboel staan. Mijn broer vroeg eens aan mij of 

hij een emmertje bonen van mij mocht plukken om te ruilen voor slaolie bij Stoffelsen. Natuurlijk 

mocht hij die bonen plukken van mij. Daarmee kon hij aan slaolie komen om het oor van zijn konijn 

beter te maken. Dat weet ik allemaal nog goed ja. Mijn broer en ik waren heel lieve volgzame 

jongens. Ze vonden ons de fijnste jongens die ze hadden. Wij liepen nooit weg. Ik heb wel eens van 

een meisje gehoord dat weggelopen was, dat werd weer opgespoord en teruggehaald. Toen ik al 

getrouwd was, kwam ik wel eens op de Rudolphstichting en ontmoette daar een meisje, Jacoba 

Boers heette ze, dat zei: “Neem mij mee, want ik wil hier weg.” Maar dat kon natuurlijk niet. Later 

ben ik er met mijn jongste zoon nog wel eens heen geweest, in het najaar. Dan gingen we kastanjes 

zoeken, die raapten we dan op, tamme kastanjes.  

 

 

Kind in de oorlogsjaren 

Aan het begin van de oorlog, we zaten toen al bij die boer, moesten we met de hele 

Rudolphstichting een maand naar Ermelo. We evacueerden omdat de Rudolphstichting in de 

Grebbelinie lag. De koeien konden niet meer gemolken worden, zo snel moesten we vertrekken. De 

melk liep er zo uit, het was vreselijk.  

Het leven in die oorlogsjaren was moeilijk. Het was een heel eind lopen van de Ringweg naar 

school, in het centrum. Schoenen hadden we niet, we hadden alleen maar klompen. Zondagse 



klompen en doordeweekse klompen. Bij iedere stap kwam je klomp tegen de binnenkant van je 

enkels aan en dat deed zeer. Als er een gat in je klomp zat kreeg je nieuwe klompen. Ik heb ook 

mee moeten werken op de boerderij. Daar moesten we aardappels schillen. Als ze nieuw waren, 

dan zat er zo’n los velletje om. Die aardappels deden we in een emmer, we stampten ze en dan 

waren ze ook schoon. We zaten daar met een hele groep mensen, ook evacués en aardappels 

schillen was ons werk. Later werden de schillen dikker en deden we wie de langste schil kon maken. 

De langste schil hingen we aan de balk en als iemand dan nog een langere schil had, hingen we die 

er ook weer naast. Daar bleven ze dan maanden hangen tot ze helemaal verschrompelden.  

 

Spannende tijd 

Ik geloof dat het in 1942 was dat de kerk gebouwd is. Die kerk, daar zit ook nog een verhaal aan 

vast. Op een gegeven moment wilden twee Duitsers de kerktoren opblazen, omdat het een soort 

uitkijkpost was. Op een zondag was de dienst net begonnen, toen de koster binnenkwam en ons met 

spoed de kerk uit begon te werken. In de pastorietuin lagen twee scherpschutters met het geweer 

in de aanslag om die Duitsers neer te schieten. En dat is ook gebeurd, ze zijn allebei 

doodgeschoten. In die tijd was boer Veenendaal de leider van de ondergrondse. Er werkte een 

meisje bij hem als huishoudster en zij had een beetje verkering met een Duitser. In de hooiberg 

lagen allemaal geweren verstopt. Een van die geweren stak er een klein stukje uit en daar scheen 

de zon op, dat gaf een flikkering. Dat meisje is naar die Duitser gegaan en heeft Veenendaal 

verraden. Er werd op hem ingepraat dat hij zich met zijn vrouw en kind uit de voeten moest maken, 

maar dat weigerde hij te doen. “Nee, ik blijf standvastig,” zei hij, “want als ik weg ga, pakken ze 

de anderen op de Ringlaan op en schieten hen dood.” Dus hij is gebleven, gemarteld en afgevoerd 

naar kamp Amersfoort. Zijn boerderij hebben ze in de fik gestoken. Dat was een ellende toen.  

 

Er was ook een tuinderij, daar was een jongeman die bij de ondergrondse zat. Een Duitser ging daar 

heen en schoot hem zo neer. Onderduikers werden opgezocht en ter plaatse neer geschoten. Dat 

vond ik heel erg, mijn broer zat ook net in die leeftijd. Het was een heel moeilijke en spannende 

tijd. Ik weet nog goed dat mijn broer naar familie in het noorden ging op een fiets met massieve 

banden. Die fiets is in Drenthe op de Drentse Aa doormidden gebroken.  

 

Ik heb een administrateur gekend, Blok heette die man. Ik weet nog goed dat er op een dag een 

paar Duitsers rondliepen die zeiden: “Wij moeten Blok hebben.” Die wezen we door naar die 

administrateur. Wij wisten best dat ze hem helemaal niet moesten hebben, maar wij jongens 

zeiden tegen elkaar: “Ssstt, niets zeggen.” Wij waren tikkertje aan het doen en tijdens het 

tikkertje doen, renden we naar huis en naar boer Blok. Die woonde ook aan de Ringlaan en wij 

hebben hem gewaarschuwd. Hij heeft alle anderen gewaarschuwd, zodat de onderduikers zich 

konden verstoppen. Ze hielden daar een razzia. Die boer Blok had een zoon en die was bij de 

ondergrondse. De familie Verhage heb ik ook gekend, die was ook bij de ondergrondse. De oorlog 

was een heel zware tijd, ook voor de kinderen. De meeste kinderen hadden geen ouders meer en 

sommige boeren zorgden slecht voor die kinderen. We hoorden van de kinderen welke boeren heel 

slecht waren, die namen weet ik nog, maar niet wat er precies gebeurde. Maar we hoorden dat 

later allemaal wel.  

 

Aan het eind van de oorlog kwamen er V1’s en V2’s over, dat heb ik ook nog mee gemaakt. Die 

werden vanuit Arnhem afgevuurd en kwamen  over de Rudolphstichting voor ze richting Den Haag 

gingen waar ze de duinen in doken. De bevrijding heb ik op de Rudolphstichting meegemaakt. De 

Canadezen en Engelsen kwamen met tanks het dorp in, ze hadden heel lekkere sigaretten en de 

peuken ervan raapten we op en peuterden we open, zodat we goede tabak voor de onderduikers 

hadden. Voor de bevrijding hadden we alleen de ongefermenteerde tabak van de tabaksplanten die 

we in onze tuintjes verbouwden. 



 

Leven van dag tot dag 

Mijn broer en ik hebben veel steun aan elkaar gehad, maar een moeilijke tijd was het wel. Je werd 

grootgebracht en leefde van dag tot dag. Het was eigenlijk net zoals nu. Elke dag begin je weer. De 

dag eindigt en dan ga je slapen. En de volgende dag ga je weer gewoon verder. Je denkt verder 

nergens aan. Dat was toen ook niet. Alleen miste je wel de ouderliefde natuurlijk. Je vierde ook 

geen verjaardagen. Er was wel wat met kerst, maar ja, dat ging ook langs je kleren heen. Je kreeg 

wel een kerstboekje om te lezen, maar verder werd kerst niet echt gevierd. Dat ik weer Sinterklaas, 

kerst en mijn verjaardag ging vieren, is pas weer gekomen toen ik mijn vrouw had leren kennen. 

Toen was ik al dertig en kreeg ik weer liefde. 

   

 

 

 

 

 


