
Dat was mijn droom en dat ben ik gaan doen  
  
Jaap en ik hebben al weer een bijzondere ontmoeting met een 

bijzondere vrouw uit Amsterdam: Merel Mirage. Ze is nieuwsgierig 

naar Jaap zijn verhaal, dus heel in het kort vertelt Jaap iets over 

zichzelf, over ons en over de aanleiding om haar te interviewen. Ze 

heeft tijdens de reünie even met Gerard de Jong gesproken, hij 

raakte geïnteresseerd in haar verhaal en haar ideeën en heeft ons 

gevraagd om dit gesprek te voeren. We laten Merel aan het woord:  

 

Ouders 

“Ik ben geboren in Amsterdam. Mijn moeders familie woonde in Indië en mijn oma heeft met al haar 

toenmalige kinderen het Jappenkamp overleefd. Mijn moeder is daar zelfs geboren, ze had een 

broer en een zus. Mijn opa heeft het kamp helaas niet overleefd. Mijn oma is later hertrouwd en uit 

dat huwelijk zijn weer kinderen geboren. Het gezin had geen grote geldproblemen, maar intern zat 

er zeker pijn. Het hele gezin dat in het kamp heeft gezeten, heeft daar tot op latere leeftijd schade 

van ondervonden. Ze hebben een bepaalde frustratie in zich ten opzichte van de oorlogstijd. Mijn 

moeder was een hele mooie, enthousiaste, creatieve en open vrouw die tot haar 16e jaar in 

Indonesië heeft gewoond. Ze wilde als jong meisje naar de toneelschool. Zover is het echter niet 

gekomen. Ze kwam mijn vader tegen, trouwde en had op haar 21e twee kleine kinderen. Ik werd als 

eerste geboren en mijn broertje kwam anderhalf jaar later. Mijn vader was kunstenaar, schilder. Hij 

was een lieve, interessante en markante man. Maar introverter, rustiger en rechtlijniger dan mijn 

meer levendige, vrolijke moeder. Die uitersten zullen elkaar eerst aangetrokken hebben, maar 

uiteindelijk liep het niet meer tussen hen. Ook doordat ze allebei jong waren, van weinig geld 

moesten rond komen en de zorg hadden voor twee kinderen. Tegen haar 30ste liep mijn moeder 

steeds meer vast in haar leven en mijn vader begreep haar niet. Ze was ongelukkig,  kon haar draai 

niet vinden en ging zelfs uiteindelijk ons huis uit. Toen ik negen jaar was, is ze overleden. Ik kan me 

de laatste keer dat ik haar zag nog helemaal voor de geest halen, gelukkig. Het was hier in Artis. 

Dat beeld is me altijd bijgebleven. Mijn vader kreeg vrij snel daarna een andere vriendin die bij ons 

kwam wonen. 

 

Hoewel hij er niet alleen ervoor stond, kon hij niet voor ons zorgen. Mijn broer Marc en ik werden 

toen bij vrienden van mijn oom en tante in Zelhem in huis geplaatst. Dat echtpaar kon geen 

kinderen krijgen en het wilde graag voor ons zorgen. Ik heb mijn best gedaan om daar 100% te 

integreren. Het was een hele overgang van Amsterdam naar het platteland van de Achterhoek, maar 

ik was gelukkig een buitenkind en kreeg een zorgpony bij een boer in Zelhem. Daar genoot ik erg 

van, want ik was een echt paardenmeisje. Ik had er daardoor een leuk leven. Ik was open, niet bang 

en positief. Mijn broer had het er minder goed naar zijn zin. Ik had de paarden waardoor ik mijn 

verdriet en het gemis wat kon vergeten, maar zoiets had hij niet. Helaas, na een jaar kregen we te 

horen dat het echtpaar zwanger was en wij konden gaan. Ik ben heel lang kwaad geweest en ik heb 

wanhopig geprobeerd om daar in de buurt te blijven wonen. Ik heb de ouders van  vriendinnetjes 

gevraagd of ik bij hen mocht komen wonen, maar dat is niet gelukt. We moesten echt weg en enige 

opvang of nazorg was er niet. Naar huis konden we ook nog niet. Ik heb nooit goed begrepen 

waarom niet, mijn vader zei altijd: “Ik ben er nog niet aan toe”. We moesten eerst nog voor een 

jaartje ergens anders heen. Dat zijn er vier meer geworden.  

 

De Glind 

Zo kwamen we op de Rudolphstichting terecht in een pleeggezin op de Postweg 55. Het gezin had 

zelf vier kinderen en er waren vier pleegkinderen. Voor mij pakte dat redelijk goed uit. Wel vond ik 

het vreselijk dat ik mijn 'zorgpony' moest achterlaten, maar van de erfenis van mijn moeder kon ik 



voor 700 gulden het veulen van mijn zorgpony kopen. De pony stond bij de kinderboerderij en daar 

genoot ik erg van. Het gezin waar we terecht kwamen was niet heel warm en liefderijk helaas. Men 

was daar erg zuinig. We mochten maar een keer per week in bad en dan moesten we vaak ook het 

badwater delen met anderen. Dat accepteerde ik niet. Ik stapte op mijn twaalfde al naar de 

toenmalige directeur, de heer Goede, en klaagde daarover. Hij is in het gezin gaan praten en toen 

mocht ik vaker in bad en in schoon water! Dat was voor mijn zelfvertrouwen een belangrijke zet. Ik 

deed ertoe en er werd naar mij geluisterd. Dat voelde wel goed en geborgen. Er was ook een 

duidelijke scheidslijn tussen eigen kinderen en pleegkinderen in het gezin. De pleegkinderen zaten 

vaak in de bijkeuken, terwijl de eigen kinderen in de kamer zaten. Ik had al vroeg een groot 

rechtvaardigheidsgevoel en pikte niet alles. Met mijn broer klikte het minder in het gezin, hij werd 

zelfs soms geslagen. Dat is mij niet gebeurd. Ik had geluk want ik kreeg de mooiste kamer van het 

huis met een eigen balkon op het zuiden. Ik had die kamer gezellig naar mijn smaak ingericht en 

leefde daar een beetje in mijn eigen wereldje. De grote klap kwam toen ik op een dag uit school 

thuiskwam en mijn pony ineens weg was. Hij was weg, verkocht (?!) omdat, zo zei men: “Andere 

pleegkinderen in het dorp jaloers waren omdat ik een eigen pony had en zij niet.” Dat was een 

groot verdriet en nog tientallen jaren nadien heb ik – als ik ergens pony's in een weiland zag staan – 

gekeken of die van mij er bij stond. Jij vraagt me nu of ik ooit het geld voor de pony teruggekregen 

heb. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit over nagedacht heb. Dat deed er voor mij niet 

toe, maar nu je het zegt, ik geloof niet dat ik dat gekregen heb. Wel raar eigenlijk. Toen heb ik wel 

een stuk vertrouwen verloren. Ook was het achteraf gezien heel raar dat ze besloten hadden dat 

mijn broer in een ander gezin moest gaan wonen omdat het in ons pleeggezin niet goed ging. Ze 

hadden ons samen moeten verplaatsen denk ik nu wel eens. Daardoor zijn wij ook meer uit elkaar 

gegroeid. Het staat zelfs in het verdrag van de rechten van het kind dat je broers en zussen die 

pleegkinderen zijn niet uit elkaar moet halen. Het was een heel kaal gevoel dat kan ik me nog 

herinneren, dat naast mijn moeder, vader, vriendin van mijn vader en mijn pony, nu ook mijn broer 

niet meer in de buurt was.  

 

Schooltijd 

Op school ging het goed. Ik kon goed leren en wilde in ieder geval graag met „de eigen kinderen‟ uit 

het dorp minimaal naar de HAVO. Dat mocht niet, want pleegkinderen gingen nou eenmaal naar de 

huishoudschool, de technische school of de landbouwschool. Ik ging weer praten met de directeur 

en mijn vader heeft er voor gevochten dat ik minimaal naar de mavo mocht. Dat is gebeurd. Toen ik 

later het schooladvies HAVO kreeg is daar echter niet meer naar geluisterd en moest ik gewoon naar 

de MAVO. Helaas. Ik heb hierdoor achteraf veel moeten inhalen om te kunnen zijn wat ik nu ben. 

We gingen elke dag op de fiets naar Barneveld. Elke dag acht kilometer heen en weer door weer en 

wind. Daar heb ik achteraf goede herinneringen aan, aan die geur van de seizoenen over de 

weilanden. Ik ging veel om met Jeannet Witteveen, in dat gezin voelde ik me meer thuis. Mijn vader 

en zijn vriendin Carla kwamen weinig op bezoek, dat vond ik vooral achteraf jammer, zeker toen ik 

besefte hoe dichtbij De Glind eigenlijk was vanaf Amsterdam. Als kind dacht ik altijd dat het voor 

hun ook een hele reis was en dat het iets bijzonders was als ze op bezoek kwamen. Soms ging ik een 

weekend naar Amsterdam met de trein. Ik heb uiteindelijk vier (?!)  jaar op de Rudolphstichting 

gewoond in plaats van dat ene jaar waar men het eerst over had. Mijn broer mocht anderhalf jaar 

eerder naar huis, want mijn vader wilde dat hij naar een goede school ging en hij wilde niet dat zijn 

zoon ook onder zijn niveau zou beginnen met de middelbare school.  

 

Terug in Amsterdam 

Op mijn vijftiende kwam ik terug in Amsterdam en ging bij mijn vader en zijn vriendin wonen. Ik 

had, ondanks alles, een hele goede band met mijn vader. Ik heb veel van hem geleerd, hij was 

kunstenaar en heel vrijdenkend en filosofisch ingesteld. Hij las vroeger veel voor,  schreef zelf 

verhaaltjes en maakte daar dan prachtige tekeningen bij. Hij kon alles verzinnen en maken wat je 



maar wilde. Dat gaf een mooi gevoel, die vrijheid door creativiteit. Helaas overleed hij toen ik 

achttien jaar was aan de gevolgen van pancreaskanker. Zo stond ik na twee jaar weer alleen, samen 

met mijn broer en mijn vaders vriendin. 

 

Ik ging zelfstandig wonen in Amsterdam en maakte mijn studie aan de school voor journalistiek in 

Utrecht af. Ik wilde graag de wereld verbeteren door middel van mijn visie die ik vast wilde leggen 

met een handy cam. Dat was mijn droom en dat ben ik gaan doen. In allerlei landen heb ik gefilmd 

en gereisd, van Tibet, Japan, tot Nicaragua. De video‟s die ik maakte verwerkte ik tot kunstwerken 

of documentaires en die stelde ik in Europa tentoon in musea, kunst fairs zoals de Biënnale van 

Venetië, festivals en televisie. Uiteindelijk heb ik in Keulen in Duitsland nog een postgraduate 

studie gevolgd in Media Art. Ik was nu ook kunstenaar. Inmiddels heb ik sinds 2004 een stichting die 

is ontstaan uit een van mijn kunstwerken. Stichting Holy. Ik heb jaren geleden een online animatie 

tool ontwikkeld waarmee kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar vrij gemakkelijk 

animatiefilmpjes kunnen maken. Die filmpjes gaan over belangrijke onderwerpen in de wereld zoals 

duurzaamheid, vrijheid, honger, pesten, etc. Er staan inmiddels 24.000 filmpjes op onze portal op 

internet. Kinderen kijken heel anders tegen wereldproblemen aan als volwassenen. Zij kunnen nog 

'out of the box' denken. Wij zijn dat vaak verleerd. Ik vind het heel waardevol om kinderen een 

middel te geven zich te laten zien. Ze bewust te laten worden van hun eigen mening en creativiteit 

terwijl ze een filmpje maken. De gemaakte filmpjes worden vervolgens vertoond in de openbare 

ruimte en zo wordt zelfs een breed publiek geïnspireerd door de originele beeldboodschappen van 

de jongeren.  

 

Inmiddels heb ik een zoon van acht jaar waar ik erg trots op ben en een relatie met zijn Duitse 

vader. Ik realiseer me nu pas een paar dingen waar ik eerder nooit zo over nagedacht heb. Ik heb 

nooit geleerd, zoals kinderen die bij hun ouders zijn opgegroeid in een harmonisch gezin, dat er 

altijd voor je gezorgd wordt en dat je altijd met liefde wordt behandeld. Ik heb in die kwetsbare 

tienertijd ook lang niet altijd in een warm nest gewoond. Ik ben heel erg blij dat ik dat mijn zoon 

wel kan bieden nu. Ook begrijp ik mijn moeder beter. Het moet niet makkelijk geweest zijn om op 

je 21ste twee kinderen op te voeden. Ik ben blij dat ik veel later een zoon heb gekregen op het 

moment dat ik er klaar voor was. Ik merk natuurlijk zelf nu ook dat het niet makkelijk is om het 

samen altijd goed te doen. Dus, zeker als ik eraan denk dat mijn ouders zo jong waren, heb ik meer 

begrip voor ze. Dat gevoel mijn ouders beter te begrijpen, voelt als volwassen worden ; )   

 

Reünie 

Ik ben in oktober 2014 naar de reünie van de Rudolphstichting geweest. Dat heeft wel het een en 

ander opgerakeld. Ik heb met mijn vroegere pleegbroer gesproken en hij wist nog veel van de tijd 

dat we samen in dat gezin woonden. Bij mij kwamen toen ook herinneringen boven. Ik realiseerde 

me eens te meer hoezeer ik indertijd in een eigen wereld leefde. Ik was – ook volgens die 

pleegbroer – toen al aan het nadenken over de onrechtvaardigheden in de wereld en wilde ze 

oplossen. Hij herinnerde zich dat we op ons dertiende of veertiende op ons buik in het bos lagen te 

filosoferen over wat we later wilden worden. Hij zei dat ik zo ontzettend gedreven was en druk 

bezig was met idealen. Ik wilde een belangrijke journalist worden bij een belangrijke internationale 

krant of tv station. En ik wilde met mijn films en stukken de wereld verbeteren en het onrecht uit 

de weg ruimen, en mensen tot elkaar brengen. Het mooie laten zien. Ik schreef op De Glind op mijn 

twaalfde en dertiende brieven aan de koningin met ideeën om de wereld te verbeteren die ik dan 

aan dominee Jellema gaf. Hij zou ze voor mij posten. Twintig jaar later kreeg ik er nog een van hem 

terug. Gepost had hij ze kennelijk niet. Eigenlijk ben ik daar blij mee want door zelf de brief weer 

te hebben, kan ik nu nog duidelijker de rode draad in mijn leven ontdekken. Het maatschappelijke 

engagement en de wil en ondernemingslust er iets aan te veranderen. (Zie de originele brief als 

afbeelding bij dit stuk.)  



 

Ik heb na de reünie uit nieuwsgierigheid e-mailcontact gezocht met de vier eigen kinderen van het 

pleeggezin waar ik vroeger woonde. Ook sommige van hen hebben op hun manier last gehad van de 

spartaanse instelling van hun ouders. Wat ik achteraf wel opmerkelijk vind, is dat terugkijkend en 

ook luisterend naar de mensen op de reünie, iedereen eigenlijk wel door had dat mijn pleeggezin 

niet een warm en fijn gezin was. De directeur wist het, de gezinsbegeleiders wisten het, het hoofd 

van de school, maar niemand deed er iets aan. Toch had ik het als kind best leuk, want ik leefde er 

een beetje langs heen. Wel heb ik veel brieven van mezelf uit die tijd bewaard waarin ik als kind 

schreef dat ik het er niet leuk had en dat ik er weg wilde, maar toch is het algemene gevoel niet 

negatief. Ik heb me wat dat betreft, waarschijnlijk onbewust, minder geërgerd dan mijn 

pleegbroer. Wel heb ik soms de gevolgen ondervonden van mijn jeugd op bepaalde momenten. Het 

feit dat ik moeilijk grenzen kan stellen over hoe anderen met mij omgaan, heeft daar vast mee te 

maken. 

 

Verwerken en vergeven 

Maar ik ben alles behalve verbitterd. Ik heb altijd geprobeerd, soms dwangmatig, het positieve te 

zien, en niet bij de pakken neer te zitten. Volgens mij draait het in het leven om verwerken en 

vergeven, humor en genieten. Als je dat kunt, kun je verder met je leven. Misschien is begrip 

eigenlijk wel een beter woord. Sommige dingen kun je met je verstand begrijpen. Toch blijft het 

vreemd, want wat zorgt er voor dat mensen die uit exact dezelfde situatie komen toch heel anders 

met dingen omgaan. Het sleutelwoord is misschien wel vertrouwen. Ik durf steeds meer vertrouwen 

te hebben dat het altijd wel weer goed komt. Dat geeft een heel gelukkig en vertrouwd gevoel diep 

van binnen. Daar kan ik altijd weer naar terug bij tegenslagen. Het zit, denk ik, in me maar het is 

ook iets wat ik heb geleerd van mijn ouders en opvoeding.  

 

Ik heb nog een paar opmerkingen over het netwerk voor (ex) bewoners waar jullie mee bezig zijn. Ik 

vind het wel een goed idee omdat er bijvoorbeeld geen nazorg was op het moment dat je De Glind 

verliet en dat gemis kun je zeker een stukje opvangen met een netwerk. En alleen maar uit 

interesse van je doelgroep, vanuit intrinsieke motivatie. Daar is een onderzoekje voor nodig om te 

kijken wat er gemist wordt, waar mensen naar op zoek zijn etc. Het is sowieso een goed idee om 

een facebookpagina te maken voor iedereen die op zoek is naar een soort digitaal plein. Alleen 

moet je binnen die sociale media wel serieus kijken naar wat de juiste plekken zijn. Facebook is 

voor ouderen juist wel geschikt, maar voor jongeren is het al weer bijna uit, die doen alles met 

Instagram, Youtube, etc. De website kan zeker als archief dienen voor verhalen, ervaringen, foto‟s. 

Wellicht, maar daar moet de Rudolphstichting dan een budget voor reserveren, dat we de huidige 

bewoners kunnen betrekken bij het thema over de nazorg. Dat kan o.a. prima via de animatie tool 

die ik heb ontwikkeld en de bijbehorende lesmethode. Stichting „Holy‟ kan jongeren prikkelen hun 

gedachten over nazorg vorm te geven in animaties en kan hiervoor workshops geven. Ze kunnen hun 

gemaakte animaties overal laten zien: op school, bij evenementen en via sociale media. Plekken 

waar jongeren graag samenkomen. " 

 

Interviewers: Jaap en Rieke Krediet-Visser, 14 maart 2015 

 

 


