Roelof Jan Willem Rudolph (1862-1914) zandgraf 667, vak H
Predikant - een eigentijdse bewogen Samaritaan
Personalia
Geboren: 20 september 1862 te Elst
Zoon van: George Jan Rudolph en Dirkje Hendriks
Huwelijk: op 20 juli 1882 met Maria Wilhelmina Folkertdina Frijlinck
Overleden: 10 mei 1914
Begraven: 14 mei 1914
Samenvatting
Rudolph wordt op 20 september 1862 in Elst geboren. Na zijn gymnasiumopleiding
gaat hij theologie studeren in Utrecht. Omdat hij zich aangetrokken voelt tot de
opvattingen van de dolerende kerk onder leiding van Abraham Kuyper, besluit hij zijn
studie voort te zetten aan de net opgerichte Vrije Universiteit in Amsterdam.
Nog geen 20 jaar oud, treedt hij in 1882 in het huwelijk met de ruim drie jaar
oudere Maria Wilhelmina Folkertdina Frijlinck. Het echtpaar zal kinderloos blijven.
Na de afronding van zijn theologische studie wordt
hij op 13 september 1887 predikant van de dolerende
kerk van Heinenoord. Op 10 mei 1890 wordt hij door
de dolerende kerk van Leiden beroepen.
In 1905 werkt hij mee aan de fusie van de drie
gereformeerde Leidse kerken. Zijn belangstelling ligt
zowel op kerkelijk als op politiek en sociaal terrein.
Rudolph is medeoprichter van de gereformeerde
MULO aan de Hooglandse Kerkgracht en president
van de gereformeerde schoolvereniging.
Hij werkt als journalist voor diverse tijdschriften. Zijn
interesse gaat vooral uit naar de opvang van mensen
Ds. Roelof Rudolph
die, maatschappelijk gezien, de boot hebben gemist.
Hij richt samen met gelijkgezinden twee stichtingen op: de mr. Jan Pieter Adolf
Stichting voor de opvang van landlopers, alcoholisten en ex-gedetineerden en de
stichting De Glindhorst voor jeugdigen. Voor deze laatste stichting koopt hij gronden
in de Gelderse Vallei en vestigt er het Jeugddorp De Glind.
In 1912 gaat hij met emeritaat en aanvaardt de benoeming tot predikant- directeur
van de door hem opgerichte stichtingen. Door ziekte kan hij deze functie echter niet
uitoefenen. Tijdens zijn ziekte schrijft hij wekelijks een brief aan zijn geliefde
gemeente in Leiden. Deze brieven zijn na zijn dood uitgegeven in het boekje ‘Van
Strak Gespannen Snaren’. Na enkele malen te zijn geopereerd en verpleegd in
Heidelberg, overlijdt hij op 10 mei 1914 op 51-jarige leeftijd aan keelkanker in
Amersfoort.

Na zijn overlijden worden de door hem begonnen werkzaamheden voortgezet. In
1927 krijgt een nieuwe, door de diaconieën van gereformeerde kerken opgerichte,
stichting zijn naam: Rudolphstichting.

Volledige versie
Geboorte
Op 20 september 1862 doet de 25-jarige broodbakker, George Jan Rudolph aangifte
bij de burgerlijke stand in de gemeente Elst van de geboorte van zijn zoon Jan
Willem.

Geboorteakte met voornamen Jan Willem

Er is wel iets bijzonders aan de hand met de geboorteakte. Op de akte staan
alleen de namen Jan Willem vermeld. Over de eerste voornaam Roelof is niets
bekend. Misschien is zijn vader dronken van blijdschap of van het geestrijk vocht of
misschien heeft de ambtenaar zijn werk niet goed gedaan! Hoe dan ook wij kennen
Jan Willem Rudolph als Roelof Jan Willem Rudolph.

Dat zijn zoon later een bekende Leidse dominee zou worden en dat de naam
Roelof Jan Willem Rudolph in de geschiedenis van de jeugdwelzijnszorg in
Nederland zou blijven voortleven, had vader Georg Jan niet kunnen bedenken. In de
latere naamgeving van het in 1927 gereorganiseerde Jeugddorp De Rudolphstichting
wordt zijn nagedachtenis tot op de dag van vandaag geëerd.

Put met beeltenis ds. Rudolph t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Rudolphstichting (1952)

Jeugd en studie
Roelof Jan Willem groeit op in Elst en bezoekt daar de Openbare Lagere School. Hij
is niet de enige zoon. Er zijn nog twee jongens geboren: Johannes Hendrikus (1861)
en Hendrik (1864), die al vroeg zijn overleden; allebei in augustus 1867, binnen één
week en veel te jong, respectievelijk 6 en 3 jaar. In 1873 wordt, op 14 april van dat
jaar, nog een meisje geboren: Elske Hendrika.
Roelof Jan Willem is gek op zijn moeder. In een van zijn brieven tijdens zijn ziekte
schrijft hij hier ook over. Na de lagere school gaat Roelof naar het Gymnasium te
Doetinchem, waar zijn aanleg al spoedig bij zijn leraren opvalt; een knaap die goed
kan leren. Na het eindexamen laat hij zich inschrijven bij de Rijksuniversiteit te
Utrecht aan de theologische faculteit. Al gauw blijkt dat hij zich in de Domstad niet
thuis voelt. Hij voelt zich aangetrokken tot de opvattingen van de dolerende kerken
onder leiding van Abraham Kuyper en besluit zijn studie voort te zetten aan de nieuw
opgerichte Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar studeert hij rechten en theologie. Hij
haalt zijn kandidaatsexamen rechten, maar aan zijn doctoraal examen in de rechten
komt hij niet toe vanwege geldgebrek. In 1887 haalt hij ook zijn kandidaatsexamen
theologie en daarna wordt hij al snel beroepen.

Huwelijk
Op 20 juli 1882 trouwt Roelof
Jan Willem Rudolph met de
drieënhalf jaar oudere Maria
Wilhelmina Folkertdina Frijlinck
(1859-1929).
Algemeen Handelsblad 22 juli 1882

Pleegkinderen
Het echtpaar blijft kinderloos, maar vindt op een gegeven moment hun leven zonder
kinderen eenzaam en koud. In Leiden nemen zij daarom in 1901/1902 twee
pleegkinderen in hun gezin op: twee jongens, die beiden een eigen ouderlijk gezin
missen.
De oudste is Hendrik van der Linden, in Leiden geboren op 26 maart 1893; vier
dagen na de geboorte van Hendrik overlijdt zijn moeder. Het andere pleegkind is
Nicolaas Dorland, eveneens in Leiden geboren, op 10 november 1901. Zijn moeder
overlijdt 18 dagen na de geboorte van Nicolaas. Als beide kinderen worden geboren
en hun moeders kort daarna overlijden, is ds. Rudolph al in Leiden predikant;
waarschijnlijk heeft hij al vanaf de geboortes van deze pleegkinderen hun gezinnen
gekend.
Predikant
Het is opmerkelijk dat Roelof Jan Willem zich zo aangetrokken voelt tot het christelijk
geloof. Thuis doet men er niets aan. In een brief schrijft hij: ‘Opgegroeid in een
moderne omgeving kreeg ik voor de honger van mijn ziel slechts stenen voor brood,
zodat ik als kind soms de wanhoop nabij was. Door zijn voorzienigheid ben ik op een
christelijke kostschool gekomen en maakte ik kennis met Bunyan (Engelse prediker)
en kreeg ik het eerste licht voor mijn ziel.’
Heinenoord
Van 1888-1890 is hij predikant in Heinenoord. In die
periode zorgt hij er voor dat in Heinenoord een
christelijke school verrijst, waarvan hij de eerste steen
legt. De christelijke inslag blijft bij dominee Rudolph niet
alleen bij woorden. Zo verzorgen hij en zijn vrouw Maria
een jong meisje dat aan tuberculose lijdt. Het kind is
afkomstig uit een arbeidersgezin en wordt weken
achtereen, tot aan haar dood, in de gastvrije pastorie
liefderijk en geheel belangeloos verpleegd.
Vanuit die tijd in Heinenoord stamt ook het contact
met ds. A.S. Talma van de Nederlands Hervormde Kerk,
de latere minister van Landbouw, Nijverheid en Handel
in het kabinet Heemskerk.

Ds. A. S. Talma

Leiden
In 1890 wordt Rudolph beroepen door de dolerende kerk in Leiden. Hij meent voor
deze roeping niet te mogen bedanken, hoewel het hem moeilijk valt al zo snel
Heinenoord te verlaten. Hij zal deze gemeente in Leiden 21 jaar lang trouw dienen.
Leiden met zijn beroemde universiteit, de kweekplaats van wetenschappers; Leiden
de vermaarde sleutelstad is de liefde van zijn hart. Ds. Rudolph is vooral actief in De
Oude Vestkerk aan de Oude Vest. De kerk ligt wat van de straat af en achter een
groot ijzeren hek. Het lijkt wel een soort schuilkerk, maar daar is geen sprake van.
Oude Vestkerk Leiden
De Oude Vestkerk staat in Leiden aan de Oude Vest, tussen de Grevenstraat en
Druckerstraat. Als de Leidse Dolerenden in 1888 uit de Hervormde Kerk stappen,
hebben zij behoefte aan een eigen kerkgebouw en dat wordt gevonden bij de Oude
Vest 133. Het gebouw staat achter een huizenrij en de kerkgangers moeten via de
huisdeur van het pand Oude Vest 133 door een gang van nog geen meter breed
naar de kerkzaal lopen.
De eerste predikant van de nieuwe gemeente is ds. Rudolph, die op 7 december
1890 zijn intrede doet. In 1899 vindt de brandweer de situatie te onveilig en moet
daarvoor een oplossing worden gevonden. Het blijkt mogelijk om het pand 135 te
kopen. Dit pand wordt afgebroken, voor de kerk wordt een portaal gebouwd, de rest
van het perceel blijft onbebouwd en aan de zijde van de Oude Vest komt een ijzeren
hek met gaslantaarns.

De toegang tot de Oude Vestkerk

In 1953 wordt deze kerk grondig gerenoveerd. Van de fraaie neogotische ramen
worden er enkele dichtgemetseld en andere vervangen door strakke exemplaren.
Ook komt er een nieuwe kansel. Deze verbouwing duurt twee jaar. In 1981 wordt er
opnieuw verbouwd, maar nu veel minder ingrijpend.
Tegen het einde van de twintigste eeuw loopt het kerkbezoek sterk terug. De
Gereformeerde Kerk gaat samen met de Nederlands Hervormde Kerk onder de
naam “Samen op Weg”. Er moeten diverse kerkgebouwen worden gesloten en vanaf
1994 wordt ook de Oude Vestkerk niet meer als kerk gebruikt.
Gedurende enkele jaren wordt het gebouw verhuurd voor culturele activiteiten en
met behulp van vrijwilligers lukt het om dit kostendekkend te exploiteren. Als de
beheerder opstapt en ook de inzet van vrijwilligers terugloopt, lukt dat niet meer. In
maart 2000 wordt het verbouw verkocht en de nieuwe eigenaar heeft binnen het
kerkgebouw vijf appartementen gerealiseerd.
Het echtpaar Rudolph-Frijlinck woont in Leiden op diverse adressen. Vanaf hun
komst naar Leiden op 25 november 1890 tot 8 juli 1901 aan de Oude Vest (destijds
nr. 1151, nu nr. 77). Hier woont ook Gilles Verrij, die later ook predikant zou worden,
bij hen in totdat hij op 11 september 1893 naar Amsterdam vertrekt.
Van de Oude Vest verhuizen de Rudolphs naar Korte Mare 24, waar ook hun
pleegzonen Hendrik van der Linden en Nicolas Dorland ingeschreven staan. Dat
duurt tot ongeveer 1905, wanneer het echtpaar verhuist naar Oude Singel 220.
Zijn kenmerken
Zijn kracht ligt niet in zijn preken. Volgens zijn vriend, dominee Gilles Verrij, munt hij
niet uit door schitterende kanselgaven. Dat wil niet zeggen dat Rudolph de gave van
de welsprekendheid geheel mist. Integendeel en dat komt vooral tot uiting op 3
oktober als Rudolph de kansel beklimt om zijn toehoorders te laten meeleven in de
oude, maar nooit verouderde geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden. Dan
is Rudolph Geus met de Geuzen, dan begint het oog te schitteren en trilt zijn stem
van vurige verontwaardiging over de Spaanse tirannie. Dan is Rudolph welsprekend.
Nee, dominee Rudolph is een gevoelsmens, een man
met een vrouwenhart. Het klinkt misschien wat vreemd in
de oren van een ieder die hem heeft gekend; vooral onder
zijn politieke tegenstanders. Van hen krijgt hij de minder
vleiende naam ‘de beul’. Maar wie hem van nabij kent
weet hoe hij werkelijk is.
Als dominee is hij vooral bekend om zijn hulpvaardigheid. Als je een baan wil of je hebt problemen, dan vind
je aan de pastorie van ds. Rudolph aan de Oude Vest altijd
een geopende deur, een warm kloppend hart en een
luisterend oor. Hij staat een ieder te woord en menigeen is
door hem geholpen. Hij is een vriend van armen en
Schilderij van ds. Rudolph
verdrukten.

Zo komt hij eens onverwacht in de schamele woning van een fabrieksarbeider met
een groot aantal kinderen op een van de achtergrachten in Leiden; armoe troef. Er
zijn geen schoenen te vinden. Hij bedenkt zich niet en al snel worden schoenen
gehaald, voor elk van de kinderen een paar. “Maar dominee”, zegt de vrouw des
huizes, “weet Ge wel dat ik Roomsch ben?” “Daar vraag ik immers niet naar, ik zie
dat Gij het noodig hebt”, luidt het antwoord van ds. Rudolph. Het is dus niet zo
verwonderlijk dat hij bekend en geliefd is, en geëerd wordt door het volk.
Maatschappelijke activiteiten
Ds. Rudolph is op vele fronten actief. Van
meer dan één week- en dagblad is hij
redacteur of medewerker. Als een goede
kenner van de oude talen beweegt hij zich
gemakkelijk en graag op het terrein van
de schriftverklaring. Diverse werken verschijnen van zijn hand, soms in samenwerking met anderen.
Ook schuwt hij het politieke debat niet.
Het christelijk onderwijs staat hem na aan
het hart. Als president van de gereformeerde schoolvereniging geeft hij de aanzet tot de oprichting van de gereforPlattegrond met schoolgebouw
meerde MULO-school bij de Hooglandse
Kerkgracht te Leiden (later wordt de school de Kaasmarktschool genoemd).
Toch is een van zijn grote wensen nooit uitgekomen, namelijk om als lid van de
Tweede Kamer het volk te vertegenwoordigen. De verkiezingsnederlaag in Ede in
1909 is een schrijnende wonde. Daar wil hij ook niet aan herinnerd worden.
Rudolphstichting en jeugddorp De Glind
Ds. Rudolph vindt een nieuw ideaal, een droom die werkelijkheid zou worden. Door
de Kinderwetten van Van Houten ontstaat de mogelijkheid om ook van christelijke
zijde aandacht te schenken aan degenen die tussen wal en schip vallen en waarvoor
ds. Rudolph het woord ‘sociale schipbreukelingen’ gebruikt.
Op de grens van Utrecht en Gelderland, tussen Amersfoort en Barneveld in een
grensgebied van Gelre en Sticht, een streek van ruige heidevelden en onaangetaste
bossen, ontstaat een nieuw samenwerkingsverband tussen de mannen en vrouwen
die de leer van Abraham Kuyper aanhangen; een groep van idealistische christenen.
Samen met gelijkgezinden richt Rudolph in dit gebied een nieuw ‘pauperparadijs’
op, namelijk de mr. Jan Pieter Adolfvereniging en een kinderstichting voor ontouderde en verwaarloosde kinderen, later bekend als De Glindhorst en nog later als
de Rudolphstichting.

Eerste-steenlegging van de kinderstichting (1913)

In 1912 gaat hij met emeritaat en hij aanvaardt de benoeming als predikant-directeur
van beide stichtingen, samen met zijn vriend J. Wilbrink die landbouw-directeur
wordt. Thans is het bekend als het Jeugddorp De Glind, waar de zorg voor jeugd nog
steeds centraal staat.

Jeugddorp De Glind (2008)

Zijn overlijden
De mens wikt, maar God beschikt; een zeer bekende
uitspraak in christelijk Nederland. Ds. Rudolph krijgt in
1912 keelkanker. Tijdens zijn ziekte schrijft hij wekelijks
een brief aan zijn geliefde gemeente in Leiden. Deze
brieven worden na zijn dood uitgegeven in het boekje
‘Van Strak Gespannen Snaren’, met een voorwoord van
dr. A. Kuyper en een in memoriam van zijn vriend ds.
Gilles Verrij.
Na enkele malen te zijn geopereerd en verpleegd in
Heidelberg, overlijdt hij op 10 mei 1914 in het ziekenhuis
te Amersfoort, nog maar 51 jaar oud. Ds. Rudolphs
stoffelijk overschot wordt op woensdag 13 mei vanuit
Amersfoort per trein naar Leiden overgebracht en
geplaatst in het midden van de kerk voor de kansel van
de Gereformeerde Kerk aan de Oude Vest. Leiden krijgt
zijn geliefde dominee terug.
De dag daarop wordt hij onder grote belangstelling
aan de schoot der aarde toevertrouwd. Bij de groeve op
de begraafplaats Groenesteeg zijn talloze bekenden uit
de kring van gereformeerden. In die kring betreurt men
in het bijzonder het heengaan van deze man die zijn
Overlijdensbericht van
droom had gedroomd, maar slechts de contouren van
ds. Rudolph
de werkelijkheid had mogen zien.
'Een strijder, maar een christen, wiens grootheid zich niet naar menselijke maatstaven laat meten, een eigentijdse bewogen Samaritaan, die centraal en evangelisch
heeft gestaan in het voorterrein dat heeft geleid tot de komst van een meervoudige
vorm van gerichte jeugdzorg; opvoeding, verzorging, onderwijs', aldus journalist Jan
Roelfs in zijn bijdrage in het boekje 'Jeugdwelzijnszorg' , uitgegeven ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van de vereniging tot verzorging van kinderen, de Rudolphstichting.
Rudolphs nagedachtenis wordt op de dag van vandaag nog genoemd: ‘We zijn
trouw aan zijn ideeën, maar wel aangepast aan deze tijd’, aldus de huidige directeur
G. de Jong. ‘Als Rudolph nog zou leven dan zou hij nog steeds trots op ons kunnen
zijn. De Glind is een prachtdorp met een uniek karakter.'
Herbegraven op Rhijnhof
In het graf van Rudolph (zandgraf 667) wordt op 12 september 1916 een dienstbode,
de pas 25-jarige Jaantje Feijenbuik, begraven. Zij zal vrijwel zeker de dienstbode van
het echtpaar Rudloph-Frijlinck zijn geweest.
Kort daarna, op 9 oktober 1916, wordt de grafzerk overgebracht naar de in 1910
gestichte begraafplaats Rhijnhof, waarna op 19 oktober ook het lijk van Rudolph naar
Rhijnhof wordt gebracht om daar herbegraven te worden in zandgraf. 209.

Op 21 juli 1922 wordt Hendrik van der Linden sr., de vader van Rudolphs
pleegzoon, in dit graf begraven. Zeer waarschijnlijk heeft mw. Rudolphs-Frijlinck dat
geregeld. Nadat zij op 4 april 1929 is overleden na een noodlottig ongeval in een
liftkoker (zie onderstaand kader), wordt ook Maria Wilhelmina Folkertdina Frijlinck in
dit graf bijgezet.

Graf 209 op begraafplaats Rhijnhof

In de Nieuwe Leidsche Courant van 3 april 1929 stond het volgende bericht.
In de liftkoker gevallen
Ernstig ingeval in het rusthuis aan de Hooigracht
Gistermiddag heeft er in het Tehuis voor Ouden van Dagen aan de Hooigracht,
alhier, een treurig ongeval plaats gehad. Mevr. de Wed. Ds, Rudolph, had aldaar een
bezoek gebracht aan een kennis op de tweede étage en zou met de lift weer naar
beneden gaan. Ter hoogte van de eerste étage aangekomen heeft zij, blijkbaar in
den waan reeds beneden te zijn en van meening zich zonder de hulp van het
personeel noodig te hebben, te kunnen redden, haastig met eigen hand de pen
afgenomen, de deur geopend en uitgestapt. De lift echter, die nog niet afgezet was is
toen blijkbaar een weinig naar boven geschoten, Mevr. Rudolph is teruggevallen in
de liftkoker en zo beneden zwaar gewond en bewusteloos opgenomen. Zij is naar
het Diaconessenhuis vervoerd en was hedenmorgen nog niet tot het bewustzijn
gekomen. Het personeel van het Rusthuis treft niet de minste schuld. Het ongeval
wekte in het Rusthuis en daarbuiten innige ontroering en deelneming.
Mevrouw Rudolph-Frijlinck overleefde dit ongeval niet. Zij overleed op 4 april 1929.

Een bijzondere grafsteen
De steenhouwer die de grafsteen van ds. Rudolph heeft bewerkt, heeft voor een
bijzondere tekst gezorgd. We nemen aan dat een aantal oud-bewoners van De Glind
beide begraafplaatsen vast wel een keertje gaan bezoeken. Wellicht dat de bezoekers het met ons eens zijn en beamen dat het inderdaad een bijzondere steen is.
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