
Dochter van een pachtboer in de dertiger jaren 
 
Op 10 september 2015 hebben we een gesprek met mevrouw Diet 
van der Velde-Jelsma. Zij is in 1931 op de Rudolphstichting 
geboren als dochter van pachtboer Jelsma en zijn vrouw. Ze 
heeft er de eerste zestien jaar van haar leven gewoond. Mevrouw 
van der Velde is nu 84 jaar. Tot onze verrassing woont ze in 
hetzelfde dorp in Friesland waar wij wonen. Hoe mooi is dat? We 
hoeven niet eens op reis. We laten mevrouw van der Velde zelf 
aan het woord: 
 
1000 gulden 
“Mijn ouders zijn in 1930 op de Rudolphstichting komen wonen. 
Ze hadden een jaar eerder ook al gesolliciteerd, maar toen 
hadden ze nog geen 1000 gulden op de bank en dat was in die 
tijd een vereiste om pachtboer te worden. Een jaar later werden 
ze uitgenodigd om weer te solliciteren. Ze gingen met de trein 
naar Amersfoort en daar moesten ze op een bepaalde tijd zijn,  
anders was de stichtingsbus vertrokken en zie dan maar eens op de Rudolphstichting te komen in 1930! De 
familie van mijn ouders kwam oorspronkelijk uit Friesland, maar mijn ouders woonden, voor ze naar De 
Glind kwamen, in Noord-Holland. Heit werkte bij een kwekerij in Schermerhorn in loondienst en hij wilde 
graag eigen baas worden. Ze werden aangenomen samen met de familie Boersma. Heit begon een 
gemengd bedrijf met varkens, koeien en ook landbouw. Als het een jaar tegenzat met het één, had je 
altijd het andere onderdeel nog. Heit en mem en de familie Boersma deden altijd veel samen. 
 
Pleegkinderen 
Mijn ouders hadden in die tijd zelf vier kinderen – ik kwam net wat later op de wereld – en het was 
toentertijd verplicht om je eigen kindertal aan te vullen tot tien. Uit Groningen kwamen twaalf kinderen 
die in een kleine woonark leefden met hun ouders. Ze werden daar niet goed verzorgd en ze zaten onder 
de wormen, luizen en vlooien. Zes van die Groningse kinderen werden bij mijn ouders ondergebracht en 
dat viel in het begin niet mee, vertelden mijn ouders me later. Ze waren niet gewend aan een gewoon 
huiselijk leven. Zindelijk waren ze niet: één van de kinderen zat in een hoek van de kamer te poepen en 
onder de matrassen, die gevuld waren met zeewier en stro, lag 's morgens de urine. Het viel voor de 
Groningse kinderen zelf ook niet mee. Ze wilden beslist niet van huis weg. De politie van Groningen moest 
er aan te pas komen. Mijn moeder kreeg hulp van Coba, een wat oudere pleegdochter, zij werd onze grote 
hulp en met haar hebben we haar hele leven contact gehouden. Ze is inmiddels overleden, maar ik heb 
nog contact met haar kinderen, die naar mijn ouders genoemd zijn. Wel moest mijn moeder haar nog veel 
leren, want mem zei: “Ze kon nog geen dweil uitwringen.” Later werd ze een echt goede hulp en mijn 
ouders gaven haar een horloge cadeau. Dat mocht niet van de stichtingsleiding, het horloge moest terug! 
Heit zei: “Dan geven we haar een spaarbankboekje, dat hoeft niemand te weten en dan heeft ze wat geld 
voor later.”Dat we pleegkinderen hadden, vond ik normaal. De kinderen waren er al toen ik geboren werd 
en ik groeide er mee op en ze hoorden er in ons gezin gewoon bij, we waren één bij ons thuis. Het was 
echter wel een harde tijd en iedereen moest meehelpen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en 
het werk gedaan te krijgen; eigen kinderen en pleegkinderen, jong en oud. 
 
Soms hoorde ik wel rare dingen over pleegkinderen; er was bijvoorbeeld een kind dat moeilijk te hanteren 
was en dat werd dan vastgezet aan het schrikdraad om hem te straffen. En er was een meisje in een 
pleeggezin waarvoor haar eigen moeder een mooi vestje had gebreid. Zij gaf dat aan haar kind. Zodra de 
moeder weg was, zei de pleegmoeder: “Dat vestje staat mijn dochtertje beter.”  
Soms liep er een kind weg, dat gebeurde ook in mijn tijd. De redenen waren weleens wat vreemd, een 
kind zei bijvoorbeeld: “Ik kreeg geen kaas op mijn brood.” 
 
Dom 
Wij werden door mijn  ouders altijd dom gehouden, vooral op seksueel gebied. Er werd niet over 
gesproken. Daar wisten de Groningse kinderen wel veel van. Volgens mijn moeder wisten die kinderen er 
meer van dan zij zelf, maar zij hadden dan ook met zoveel mensen in zo'n kleine ruimte geleefd dat ze 
aanschouwelijk onderwijs hadden gehad. Wij werden als kinderen door mijn ouders eigenlijk overal buiten 
gehouden. Ik vind dat ze ons veel te weinig verteld hebben, maar zo ging dat in die tijd in veel gezinnen, 
denk ik.  
 
School 
Ik heb van mijn zesde tot mijn twaalfde jaar op de Donnerschool gezeten bij de meesters Hogeweg, 



Terpstra en Veldhuizen. Meester Hogeweg liet de klas nogal eens aan haar lot over, want hij zat vaak bij 
administrateur Blok van alles te bespreken. Hij liet ons een stuk lezen of zette een grote staartdeling op 
het bord die wij in zijn afwezigheid moesten maken. Het knuppelkamertje waar jij het over hebt, dat 
herinner ik me niet. Ik ben in april geboren en in die tijd begon het schooljaar op 1 april. Al mijn 
vriendinnetjes waren eerder geboren en zij mochten een jaar voor mij naar school. In dat jaar verveelde 
ik me erg. Toen ik dan eindelijk naar school mocht, had ik heimwee naar huis, want ik kende niemand van 
mijn klasgenootjes. Later ben ik naar de huishoudschool in Ede gegaan en kreeg ik een vriendin van buiten 
de stichting.  
 
Oorlog 
In de oorlog moest de hele stichting evacueren. Op 10 mei 1940 om een uur of vier hoorde mem de 
vliegtuigen overvliegen en toen wist ze het eigenlijk al. Alles werd in karren geladen met grote schutten 
er om heen. Er werden tafelkleden overheen gelegd voor de regen en zelfs de pispot werd niet vergeten. 
Alle mensen en alle dieren moesten mee. We gingen naar een verblijf van de scouting in Ermelo. Tijdens 
de nacht werden de koeien in een weiland gestald. De volgende ochtend waren er nog maar een paar. De 
rest was verdwenen! Grote consternatie eerst. Later bleek dat die koeien op eigen houtje teruggekuierd 
waren naar De Glind, dwars door prikkeldraad en alles heen. Mijn ouders waren samen met boer Boersma 
op de stichting komen wonen en ze hadden ook gemeenschappelijk spul, zoals bijvoorbeeld een paard en 
een veulen. Tijdens de evacuatie hadden wij het veulen voor de kar en bij een bruggetje kon het veulen 
het hele spul niet trekken, dus moesten wij duwen en trekken! Ik zal een jaar of negen zijn geweest, maar 
ik weet het nog goed. Na een week konden we  terug en begon het hele circus weer opnieuw. Toen we 
thuis kwamen, zag het dorp er nog gewoon uit, maar in de huizen was wel chaos en onze herdershond die 
bloed geproefd had, moest worden afgemaakt. 
 
Tijdens de oorlog hebben we geen honger geleden. Er woonden immers veel boeren, die verbouwden zelf 
groenten en fruit en er werd een dier geslacht als het nodig was. We hadden in die  oorlogstijd een grote 
aanloop van mensen. Heit had een broer in Amsterdam wonen, die had een huis vol ondergedoken Joden. 
Mijn oudste broer kon eerst nog reizen en die ging vaak met een koffer vol eten naar zijn oom in 
Amsterdam. Die Joden hebben het gelukkig gered. De familie Stoffelsen woonde naast ons en ik weet nog 
dat Dirkje, de oudste dochter, in de laatste oorlogsdagen per ongeluk is doodgeschoten. Zij lag opgebaard 
in de kamer. In die kamer lag ook een Duitse soldaat die eveneens was omgekomen. Het was voor het 
eerst dat ik dode mensen zag.  
 
Wij gingen altijd naar catechisatie, maar in de oorlog was er geen predikant. In die tijd kregen we 
catechisatie van meester Hogeweg, maar wat hij vertelde ging ons boven de pet. In het begin werd de 
catechisatie nog gegeven in het kerkje met de ringen waar ook de gymnastieklessen waren. In de oorlog is 
de nieuwe kerk gebouwd. Veel weet ik daar niet van. 
 
Er was veel verzet tegen de Duitsers op de Rudolphstichting , dat weet ik wel. Ik kende verscheidene 
jongens die tot hun nek in het verzet zaten. Ze hebben het niet allemaal overleefd.  
 
Centrum, Ringlaan en Feesten 
Met het centrum hadden wij weinig van doen, behalve dan dat mijn broer Wiep bij adminstrateur Blok op 
kantoor zat. Wij merkten weleens wat van onenigheid tussen Blok en Geleijnse, maar Wiep sprak er nooit 
over. Dat deed je niet, vond hij. Stiekem noemden wij directeur Geleijnse 'Bartje'. Hij heette Bart, maar 
dat was voor ons wel een meneer en daar had je ontzag voor. Op de Ringlaan waren we met elkaar, er was 
een grote saamhorigheid. De feesten waren trouwens grote happenings, vooral het kerstfeest vond ik 
fantastisch. Dan was de hele stichting even één. De Oranjefeesten waren ook geweldig met versierde 
wagens en zo en er werd één keer per jaar een toneelstuk opgevoerd. Mem deed ook mee en het werd 
voor grote mensen opgevoerd. Wim (één van mijn broers) en Coba pasten dan op. Op een keer waren ze 
samen aan het stoeien en heit en mem 'overvielen' ze. Dat viel niet in goede aarde.  
 
In die tijd bestond de Ringlaan uit een paardenpad en een fietspad. Er werd nog niet veel aan de wegen 
gedaan. Met Pasen of zo konden we een fiets huren. We moesten die dan wel aanvragen. Er was een 
sportveld en op de gracht bij de wasserij werd 's winters geschaatst.  
 
Verhuizing 
Toen ik zestien jaar was verhuisden we naar Sumar in Friesland. De reden daarvan weet ik niet. Ik vond 
die overgang moeilijk, want je kwam van een verzorgd en beschermd plekje en daar werd je, als het 
ware, losgelaten. De 'feinten' keken naar je en je wist van niks, want aan seksuele voorlichting deden heit 
en mem immers niet. Onze Coba is later ook naar Friesland verhuisd.  
 



Terug 
Nog lang na onze verhuizing naar Friesland gingen we één keer per jaar met een busje met het hele gezin 
terug naar de stichting om alles nog eens te zien. Bij de familie van Ginkel stond dan de kippensoep al 
klaar. Eerst verzorgde de moeder van Rieda die en later Rieda zelf. Met de reünie ben ik er ook weer 
geweest.” 
 
 
Jaap Krediet 
Rieke Krediet-Visser, 10 september 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


