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Ik zit hier alweer meer dan een maand en de juffrouw zei dat ik jullie maar 

eens moest schrijven zo langzamerhand. Ik zei waarom moet ik nou 

beginnen? Jullie hebben zelf toch me hierheen gedouwd. Ze zei het moet 

toch echt. Nou ja, ’t is ook wel leuk om een brief terug te krijgen, maar als 

jullie niet terugschrijven doe ik het ook nooit weer. 

Het is nou zondag. Niet veel an. Een keertje naar de kerk, waar je meestal niks van snapt. Komt zeker 

omdat er aldoor andere dominees komen preken hier omdat ze er zelf geen hebben. Er is er wel net 

eentje gekomen, Aalbesman of zo heette die. Een meisje van mijn groep is mee wezen eten toen hij 

hier een dagje was voor kennismaking. Der waren nog meer jongens en meisjes bij en die vonden 

allemaal dat hij wel kon praten. Nou Misschien komt die wel en gaat die jeugdpreken houden. Dat is 

een poos geleden ook eens gebeurd toen ze voor ’t eerst weer in de verbouwde kerk konden. Heb 

een meisje me verteld. Toen was er een dominé die hier vroeger was en toen liet die eerst een band 

keihard afdraaien in de kerk waarop een heleboel jongens en meisjes gezegd hadden wat ze er 

allemaal van vonden van de kerk en zo. Nou ze zeiden van alles hoor, en een paar mensen vonden 

dat niet zo fijn natuurlijk. Eentje had ook gezegd dat ze maar eens over wat anders moesten preken 

dan over al die ouwe verhalen, over dingen van bijvoobbeeld over dat vers van Boudewijn de Groot 

van er komen andere tijden. Nou dat heb die toen gedaan ook. De meesten vonden ’t hartstikke 

goed. As we naar de kerk zijn geweest gaan we koffiedrinken en eten en bij mooi weer naar het 

zwembad. Dat is pas nieuw. Het bad is wel mooi maar erom heen is ’t nog allemaal zand en zo.  

Waarom komen jullie eigenlijk niet eens kijken? Pappa wil natuurlijk liever in zijn stomme boekjes 

lezen of naar de teevee kijken net as die meeste grieten hier maar die kijken gelukkig niet naar dat 

duffe nieuws of naar Brandpunt en zo maar wel naar Bonanza en de Fugitief en liefdesfilms. Nou 

maar iedere avond kijken is niks an. ’n Boel andere meisjes zeggen dat ook. Maar as mamma dan 

komt dan kan je ook zien hoe het huis er uit ziet. Het huis Wilde Wingerd. Wel een beetje gek. De 

huiskamer en de grote eetkamer zijn helemaal buiten lijkt wel, met een gangetje aan het echte huis 

vast gebouwd. Want het is wel fijn hoor want as je dan eens vroeg naar bed wil kunnen ze in die 

huiskamer gewoon hun gang gaan en hoeven ze niet zo hun mond te houwen. Ik heb mijn kamertje 

wel leuk ingericht. Je mag het net zo doen als jezelf graag wilt. Als ik uit mijn raam kijk dan kan ik 

precies in de speelhal kijken.. Dat is een hele grote zaal waar je allerlei spelletjes kan doen en waar ze 

ook vaak de instuif houden en zo. Nou dat kan je hier best gebruiken want als het straks weer vroeg 

donker is is er helemaal geen straat waarin je kan spelen en in de gymzaal ken je alleen terecht als de 

sportleider er bij is natuurlijk.  

Ze zeggen allemaal dat ik naar school moet gaan. Dat ken in Barneveld. Daar gaan een heleboel 

jongens en meisjes heen. Die hebben natuurlijk ook wel lol onderweg, maar ik doe het toch maar niet 

want op de Ulo moet je heel hard werken zeggen ze allemaal en de huishoudschool vin ik niks an met 

al die grieten. Ik ga vragen of ik in de winkel mag. Die is net nieuw en je kan er van alles kopen , eten 

en kleren en zo en ze hebben ook een beetje oude spullen. Te koop met als bij die dikke in de 

Westerstraat die ‘antiek en curiosa’ op zijn raam heb staan. Nou en dan ken je ’s avonds les krijgen 

van een meneer van het kantoor voor het middenstandsdiploma en maandagmiddags is er les van 

een mevrouw die vroeger juf op school was, algemene ontwikkeling noemen ze dat.  



Moet je horen, laatst ging ik even naar de winkel en dan moet je zo’n weg oversteken waar iedereen 

langs kan met de fiets of met de auto en toen zag ik ineens ome Willem uit Amersfoort met z’n 

brommerd. Hij stond net te kijken bij zo’n verkeerspaaltje. Hij moest naar Lunteren zei die. Nou en 

dat was 12 km. Stond op het paaltje en Barneveld 6 en Amersfoort 9.9. Wij een beetje kletsen  en hij 

zei je moet maar goed je best doen dan ken je gauw weer naar huis. Natuurlijk is dat allemaal onzin. 

Ik kan een meisje hier en die heb wel eens zo’n kinderrechterbrief gelezen of gepikt, weet ik veel, 

nou en daar stonden allemaal moeilijke woorden in, die haast niemand kan lezen en dan weet je ook 

nooit hoe lang je ergens zitten moet. Oom Willem had helemaal niet in de gaten dat het hier een 

soort kindertehuis was. Nou het is ook net een dorpie met een boel gewone huizen. Daar wonen 

allemaal mensen bij wie je in huis ken as je bevoobbeeld in de groep niet een vriendinnetje ken 

vinden of as je gewoon een gezin leuker vind dan een groep. ’t Is wel groot hoor want er is een lange 

weg die rond loopt en dat duurt wel een half uur as je die helemaal langs wil lopen en daar wonen 

een paar boeren en ook een man die test en een beeldhouwer, bij die ken je ook in huis maar dat zal 

wel voor de artistiekelingen wezen en ook is er ook een man die is zowat dominé. Ik geloof dat die 

leraar is aan een hoge school of zo, maar verder doet die hier toneelavonden leiden en soms komt 

die bij ons om wat te praten. Nou en je mag zelf gerust vragen of je in zo,n gezin mag. Een van de 

meisjes zei tegen me ik zou het nooit doen je heb toch zelf een vader en moeder. Misschien mag ze 

wel niet van thuis dat ze jaloers zijn of zo. Wat een onzin je ken toch best een poosje bij andere 

mensen in huis zijn zonder dat die nou direct ook weer een soort vader en moeder worden. Ik zei dat 

ook en toen zeiden ze moet je die moeilijk horen doen je kan wel merken dat d’r vader niet werkt 

maar een schone handen baantje heb, jullie praten zeker altijd zo duur thuis. As ze me  niet motten 

ga ik vragen of ik in een gezin mag, ben je tenminste van dat gekibbel en gepest af.  

D,r was hier eerst een meisje hé en die wou een provo zijn en die werkte bij de schilder. Ze had een 

witte overal aan en die stond vol letters en woorden. Sommige mensen vonden het heel gek dat ze 

een jongensvak dee., maar wij vonden het allemaal heel goed want ze kon helemaal niks van dat 

huishoudelijk werk en ze kon ook heel slecht leren en schilderen kon ze goed hoor. Ze had in het huis 

ook een eigen  werkplaatsje. De meeste meisjes en jongens hebben ook verkering hier. As ze naar 

huis gaan gaat het haast altijd weer uit. Soms ruilen ze wel eens met elkaar. Ik ben toch maar blij dat 

hier niet alleen meisjes zijn. Veel leuker met de instuif en zo en met dansen. Ik ben ook al een keer bij 

de psiegoloog  geweest, zo maar om even te praten. Hij heb ook een speelkamer met een heel groot 

poppenhuis en heleboel ander speelgoed. Ik zeg mag ik effe rondkijken? Goed zegt ie . Nou ik vond 

het een beetje kinderachtig spul allemaal.  Ik ben d’r gek om een beetje met poppen te gaan spelen. 

Maar in enen zie ik speren. Ik zeg meteen ach mag ik effe speren? Goed zegt ie, maar dan moet je 

wel op die grote plaat daar gooien, anders gaat me behang eraan. Nou dat is een plaat met een 

mager mannetje erop en een wijffie met een hondje aan een lang touw en een jongetje en een 

meisje. ’t Is hartstikke moeilijk om raak te mikken en hij zegt waar mik je eigenlijk op? Ik zeg ik wil 

proberen of ik die vent vijf speren gelijk in zijn hart kan gooien. Ik zei word ik nog es getest ook? Ze 

zeggen dat je dan kan weten  wat je worden moet. Het zou gebeuren zei die en hij zou me het 

allemaal nog wel eens uitleggen. O, ja hij vroeg ook of jullie nog eens kwamen voor kennis te maken. 

Ik zei ik zal het schrijven maar het is waar dat mijn vader niet één van de vlugsten is al meent die dan 

ook dat ie een heleboel heb geleerd. As jullie komen breng je dan ook wat geld mee. Je krijgt hier 

maar 2,- gulden per week en dat vin ik weinig voor een meisje van 16 jaar. Nou hoor, de groete, 

Emillie 



Fictie of werkelijkheid  

Het zou zomaar een echte brief kunnen zijn maar dat is het in dit geval niet. Het is een toneelstuk 

geschreven door R.A.C. Mulder, voormalig directeur van de Rudolphstichting in de periode 1952 – 

1972 en geschreven voor een opvoering in 1977 ( 50 jarig jubileum van de Rudolphstichting ) Of het 

stuk inderdaad is opgevoerd dat weet ik niet. De met rode pen geschreven opmerkingen zijn 

aanwijzingen voor de regie. Het zijn overigens twee brieven. De eerste brief is geschreven door een 

jongen en de tweede brief is geschreven door een meisje. De brief die we publiceren is de brief 

geschreven door het meisje. De tekst hiervan is duidelijker leesbaar. Ze zijn overigens nagenoeg 

identiek. Ik denk dat veel oud dorpsbewoners uit deze periode zich zullen herkennen in de inhoud. 

Niet zo verwonderlijk denk ik als je nagaat dat de schrijver van dit stuk psycholoog was en zijn 

pappenheimers kende. Wellicht dat nog een aantal oud dorpsbewoners die bij het 50 jarig jubileum 

aanwezig zijn geweest zich dit toneelstukje nog kunnen herinneren. In ieder geval kan weer een 

uniek document aan de geschiedenis van de Rudolphstichting worden toegevoegd.  

Jaap Krediet  

Bron:  Ontvangen tijdens de Reünie in 2014. Bijgevoegde tekst: “ Toneelstuk bij het 50 jarig 

jubileum gemaakt door R.A.C. Mulder” (Origineel bijgevoegd)   

 

 

 


