
DE RUDOLPHSHOP 

DEEL 1 

Onder het pseudoniem Barend Wandelaar trok kaasboer Henk van de Glind erop uit om de verhalen 

van het Barneveldse op te tekenen. Twintig jaar lang heeft Henk van de Glind de rubriek Barneveldse 

Wandelingen voor de Barneveldse Krant geschreven. Het resultaat van maar liefst duizend verhalen 

geeft een bijzonder beeld van de geschiedenis van de gemeente Barneveld. Het heeft Christiaan Plug, 

filmmaker van beroep, geïnspireerd om de verhalen te verzamelen en uit te brengen op een cd-rom. 

Ons interesseerden vooral de wandelingen van Barend Wandelaar in De Glind en met name het 

verhaal  over de winkel aan de Rudolphlaan. In de verhalen over De Glind werkte hij in 1990 samen 

met Riekele Witteveen, voor veel oud bewoners een oude bekende.  

In het artikel 'KOPEN VOOR NIKS OF TUSSEN DE SCHAPPEN LEZEN' interviewt Henk van de Glind 

Johan oftewel Bruin van Garderen. Bruin is een Amsterdammer van geboorte en is met zijn vrouw 

Hendrikje (Hennie) van Kalsbeek, een Enschedese en dus Tukkerse, neergestreken in De Glind, met 

als luisterrijk gevolg de zonen Martijn en Lodewijk. We nemen niet het gehele stuk over uit de 

Barneveldse krant, maar alleen het interview met Bruin en Hennie.  

Interviewer Henk van de Glind  

Bruin: "Ik ben een rasechte Mokumer en kom elke 14 dagen in Amsterdam. Daar kan ik niet buiten. 

Ik was daar een tijd winkelchef, eerst in de filialen van Simon de Wit en later bij Albert Heijn. Mijn 

ouders verhuisden naar Enschede en in de weekenden was ik dus daar. In Amsterdam draaide ik mee 

in het jeugdwerk van de hervormde kerk en Hennie was in het Enschedese jeugdwerk actief. Op een 

jeugdavond hebben we mekaar ontdekt, je kunt je dat misschien voorstellen....." 

Hennie: "Nu zijn we beiden lid van de Immanuëlkerk in Barneveld. Ik stootte bij het open jeugdwerk 

in Enschede dikwijls mijn neus en dat vergemakkelijkte mijn overgaan naar de kerk van mijn man. 

Maar ach.... we zijn hier gastlid van de gereformeerde kerk en voelen ons daar uitstekend thuis." 

Bruin: "Met kerstfeest help ik bij de aankleding van de kerk in De Glind. Dat vind je terug in onze 

winkel kerstetalage. Dan maak ik zelfs wel gebruik van de diensten van de R.K. kerk en De Lieve 

Vrouwe ter Eem in Amersfoort." 

Wat heeft Bruin en Hennie bewogen het geliefde Amsterdam en beminde Tukkerland te verlaten? 

Bruin: "Bij Albert Heijn raakte de ene filiaalchef na de andere overwerkt en dan moest ik invallen. Ik 

dacht bij mezelf en zei tegen Hennie: 'Dat moet mij niet overkomen.' Toen lazen we in het dagblad 

Tubantia dat in De Glind een jeugddorp-winkelier werd gevraagd die tevens met de pupillen daar kon 

en wilde omgaan. Dat trok ons beiden aan en zo zijn we in 1970 naar hier gekomen. Eerst hadden we 

- vooral ik - heimwee. Soms heb ik dat nog, want ik blijf een Mokummer, maar toch, we voelen ons 

hier helemaal op onze plek en goed thuis.”  

Beter dan bij Albert Heijn? :  

Bruin: “O ja en dat komt wellicht doordat ik iets sociaals in mijn werk wil leggen. Toen we hier 

aankwamen was het zo dat mijn buurman mijn wijkouderling en mijn baas was. Dat was wel even 

wennen." 



U heeft het advies van uw moeder niet opgevolgd; u bent toch met een kruidenier getrouwd! 

Hennie:  “We lopen elkaar echt niet voor de voeten. Aan de winkel doe ik niets. Daar assisteren 

mevrouw Stoffelsen - Hazeleger en Don Broers. In Enschede was ik bij Polaroid directiesecretaresse 

en toen we in De Glind kwamen kreeg ik die functie bij de directie van het jeugddorp, totdat onze 

zonen zich aandienden. Toen die zich tot knapen hadden ontwikkeld ben ik in mijn oude functie 

verder gegaan, eerst bij Zon en Schild in Amersfoort en nu in augustus begin ik als zodanig bij een 

woningbouwvereniging in die stad. Ik ben bestuurslid van de "Belangenvereniging van De Glind" en 

werkte mee aan het vorig jaar verschenen leefbaarheidsplan van ons dorp. Ja, we hebben allebei zo 

het een en ander te regelen en zo bezig zijnde lopen we elkaar niet voor de voeten.” 

Bruin: "Aan ons beider werk zit een zeer sociale kant enerzijds, maar anderzijds ook een financiële: 

de zaak moet draaien kunnen. We hebben dus raakvlakken en die vind je bij onze zonen in hun 

handel en civieltechnische studie terug.”  

Bruin over de winkel: " Ik ben dus zowel winkelier als pedagogisch medewerker. Maar laat ik eerst de 

geschiedenis van de winkel vertellen. 22 december 1927 is de winkel bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven. Na de heren Grasdijk, Post, Eijsing en Van Doorn ben ik dus de 5e bedrijfsleider. En 

dan is de linnenkamer hier bovendien aan verbonden. Daar zijn de dames Rijken en Vischers mijn 

medewerksters. Ook begeleid ik een twintigtal huishoudelijke medewerksters. En vergeet niet dat 

onze winkel een restauratieve functie heeft. We verzorgen lunches. Bij sportevenementen en zoals 

laatst bij het schaapscheerders- en ruiterfeest maken we honderden broodjes klaar. Maar een 

supermarkt zijn we beslist niet. We lijken meer op een buurt zelfbedieningswinkel, sterk gericht op 

persoonlijke relatie met de klanten en we hebben best wel veel klanten van buiten het jeugddorp." 

Waarom staat u in dienst van het jeugddorp? Een onafhankelijke, zelfstandige kruidenier kan hier 

toch minstens zo goed draaien? 

Bruin: "In de twintig jaar dat we hier zijn hebben we al 27 pupillen opgeleid. Hoewel we een omzet 

hebben waar je best u tegen kunt zeggen, hoeven we niet per se winst te maken. Kinderen komen 

hier voor een luttel bedrag voor een mooi cadeautje en ik struin stad en land af om tegen 'zakgeld 

budgetprijzen' van alles en nog wat op de kop te tikken. En ik pak het hier vorstelijk in, wat aan tijd, 

tegen loodgieters uurloon, al het dubbele van de cadeauprijs zou vergen, .. maar het oog wil immers 

ook wat.." 

Hennie: " Vergeet ook de tijd niet die je aan bezoekers besteedt, aan pupillen die na jaren hier een 

kijkje komen nemen en al of niet vermeende euvelen van het jeugddorp in hun tijd, hier komen 

spuien. Dat gaat in een winkel soms heel gemakkelijk en .. ze ontmoeten hier elkaar.." 

Vertel daar eens iets meer van? 

Hennie: "Sommigen zijn caissière bij Albert Heijn of in een bioscoop; anderen zijn in het buitenland 

en komen met Amerikaanse sleeën voorrijden en zeggen dan langs hun neus weg: 'Rijdt u altijd nog 

met dat kleine Fiatje?' Laatst kwam een dame de winkel binnen die zei: 'Mijn moeder die hier haar 

jeugd doorbracht, durft niet uit de auto te komen omdat ze bang is haar emoties niet meester te 

blijven.' Ik ging er heen en haalde haar in ons huis. In haar tijd leerden de pupillen allerlei vakken in 

het jeugddorp en verrichtten daar veelsoortige werkzaamheden. Deze mevrouw had dag in dag uit in 

de wasserij moeten werken in die gore wasserijlucht.”  



Bruin: " Er kwam een zeeman bij me. Hij kocht een paar bananen en zei: 'Eigenlijk moest ik ze niet 

betalen.' 'Waarom niet?' zei ik. 'Luister naar mijn verhaal', zei hij toen, 'dan zul je het begrijpen. Wij 

voeren aan de andere kant van de wereld. Op een avond in de kajuit zaten we met een stel bij elkaar 

en iedereen  vertelde het meest opmerkelijke feit uit zijn leven. Toen zei ik: Ik mocht op mijn 

verjaardag op smerige koolraap trakteren. Toen zei mijn maat: Ben jij ook op De Glindhorst 

geweest....'" 

 Bruin: "Zwijgend gaf ik hem de tros bananen, maar hij betaalde ze dubbel en dwars. 'Geef maar aan 

de kinderen hier', zei hij. Ik zei: 'Die komen wat dat betreft nu niets meer tekort' en ik voegde er aan 

toe, voor hem ter overweging: 'Er was een chronisch en nijpend geldgebrek.'” 

Bron:  Barneveldse krant, 1990 
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Twaalf jaar later lezen we in de Barneveldse Krant van 30 november 2001 dat 'De Rudolphshop' die 

dag voor het laatst is geopend en haar deuren sluit. Door een veranderende visie van de provincie 

met betrekking tot de jeugdhulpverlening waarbij het vraaggericht werken centraal komt te staan en 

de financiën een grotere rol gaan spelen is de stichting Bredervoort genoodzaakt om kritischer naar 

de besteding van de gelden te kijken. De te kleine klantenkring, klanten die boodschappen gaan doen 

in goedkopere supermarkten en een dalende omzet, alsmede de invoering van de euro hebben er 

toe geleid dat het doek is gevallen voor 'De Rudolpshop.'..  

En Bruin? Na 32 jaar gaat hij als beheerder van 'De Rudolpshop' vervroegd met pensioen. Tijdens zijn 

afscheidsreceptie in 'De Voeg', het toenmalige gemeenschapsgebouw, werd Bruin geroemd als een 

zeer integer mens. "In 'De Rudolphshop', in het midden van De Glind, zag, hoorde en wist hij veel van 

de inwoners, van de mensen met en waarvoor hij werkte. Steeds wist hij hier goed mee om te gaan 

en zaken zo te begeleiden dat het voor iedereen goed was. Hij kende de vuile was, maar hing die niet 

buiten", aldus Henk Reimert directeur van Bredevoort. 

    OP BEZOEK BIJ BRUIN 

In oktober 2015 hebben we Bruin bezocht in zijn prachtige penthouse in Amersfoort. Met 

oudejaarsnacht zit Bruin 1e rang als het vuurwerk wordt afgestoken. Bruin vertelt dat hij ongeveer vijf 

jaar geleden een tia heeft gehad. Je merkt dat het allemaal wat langzamer gaat, maar hij weet nog 

veel en je moet hem even de tijd geven om zijn gedachten te ordenen. Het wordt een leuke avond. 

We lezen hem het interview voor met Henk van de Glind en Riekele Witteveen. Bij bepaalde 

passages uit het interview moet hij smakelijk lachen. We waren benieuwd of hij ook fotoboeken had 

uit die tijd, want we hadden gehoord dat hij zo’n verzamelaar was. We kregen vier fotoboeken mee 

en de rest van het materiaal zou op de zolder van het huidige hoofdgebouw liggen. Bruin vertelt dat 

de winkel in zijn tijd als winkelier, een spilfunctie had in het dorp. Hij zat in de feestcommissie en in 

de toneelvereniging en hij heeft ook nog geprobeerd om een museum van de grond te krijgen. Dat 

laatste is niet gelukt. Bruin was 58 jaar toen hij met vervroegd pensioen ging. Op onze vraag of hij dat 

moeilijk gevonden had, antwoordde hij: “Het was goed.” Bruin is inmiddels 72 jaar en zijn vrouw is 



helaas jaren geleden overleden. We maken nog even een foto van een foto van Bruin met het hondje 

van zoon Lodewijk en dan nemen we afscheid van hem.  

En zo heeft iedereen zijn herinneringen aan de winkel in zijn of haar tijd en aan de beheerders die 

vanaf 1927 hun werk hebben verricht. Wat de winkel voor mij betekende? Het zakgeld dat we 

wekelijks kregen was net voldoende voor een pakje zware shag van Van Nelle of Javaanse jongens 

met vloei. Twee shag merken die zeer in trek waren. Als je zuinig was dan kon je zo'n veertig 

sigaretten draaien. Soms haalde je het eind van de week niet en dan bietste je van de andere jongens 

met alle gevolgen van dien. Want uiteindelijk moest je toch ook de sigaretten die je gebietst had 

weer terugbetalen. Sociaal? Nee, zo'n winkel was het in onze tijd niet. De oude winkel was er niet 

naar. Je wilde wel graag vriendjes worden met de jongens die daar werkten, want dan kreeg je wel 

eens wat extra's. Zo werkte het in die tijd. Maar ook hier gold: "Voor wat, hoort wat". 

Jaap Krediet en Rieke Krediet Visser. 

 

  


