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Uit het knipselarchief van 
 

,,Gooi- en Eemlander’’ 
1 juni 1956 

EEMNES – Op de jaarvergadering 
van de afd. Baarn van de Nederlandse 
Dierenbescherming zijn door burge-
meester F.J. van Beeck Calkoen het 
drietal jongelieden gehuldigd, dat met 
levensgevaar op de 14e maart 25 
koeien redde uit de brandende veestal 
van de heer Zonneveld aan de Rijks-
weg bij Eemnes. Het waren de heren 
J.K. Ruizendaal, militair, G.J. Hil-
horst en Teus van Dijk, een jongen 
van ongeveer 16 jaar. 
De huldiging geschiedde bij de aan-
vang van de vergadering en burge-
meester Van Beeck Calkoen zeide, 
dat het gemeentebestuur van Baarn, 
maar ook hijzelf als hoofd van de 
brandweer en de commandant ervan 
een bijzondere reden hadden op deze 
avond hier een blijk van belangstel-
ling te geven. 
Het drietal hier aanwezige heren heeft 
op de 14e maart, een bijzondere daad 
van moed, doortastendheid en hulp-
vaardigheid gegeven, door zonder 
aarzelen in te grijpen bij een brand. 
Hierdoor werd de hele veestapel, be-

staande uit 25 koeien, van de heer 
Zonneveld gered  en de commandant 
van de brandweer zeide ons, dat zon-
der deze hulp alle 25 dieren in de 
vuurzee zouden zijn omgekomen. 
U moet niet verwachten, zo zeide de 
burgemeester verder, dat we u als uit-
zonderlijke helden op het schild zul-
len tillen, maar we stellen er prijs op 
u als voorbeeld te stellen, omdat u 
zonder aarzelen of verwarring hebt 
ingegrepen. U hebt getoond burgerzin 
te bezitten, als de nood er is te willen 
helpen, en dat is gebeurd met kennis 
van zaken, die honderd procent effect 
opleverde. 
De burgemeester beschouwde het dan 
ook als een eer de heren J.K. Rui-
zendaal en G.J. Hilhorst de medaille 
uit te mogen reiken van de Ned. Ver. 
voor Dierenbescherming, te meer 
daar deze slechts bij zeer bijzondere 
gelegenheden wordt beschikbaar ge-
steld. 
Hij sprak de hoop uit, dat dit een blij-
vende herinnering zou zijn aan hun 
kordaat optreden. Hierna werd aan 
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Tot zover dit artikel uit een Gooi- en Eemlander van 1956. We hebben deze 
krant gekregen van Mevr. C. v.d. Tweel-Hoofd. Het exemplaar was gevonden 
achter het behang. We zouden graag willen weten wie nu precies de drie die-
renredders waren. Wie er meer van weet, kan contact opnemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035 - 5389849 

Teus van Dijk nog een ere-diploma 
geschonken. De plaatsvervangende 
voorzitter van de afd. Baarn, de heer 
J. van den Brink, zeide, dat de afd. 
rechtstreeks bij het hoofdbestuur voor 
deze onderscheidingen gepleit had, 
maar dat de politierapporten in dit ge-
val de doorslag moesten geven. 
 
Het verhaal 
Op algemeen verzoek vertelde eerst 
de heer J.K. Ruizendaal, n.a.v. zijn 
optreden bevorderd tot soldaat 1e 
klasse, hoe de stand van zaken ge-
weest was bij deze brand. Toen hij 
met zijn militaire auto over het via-
duct reed en zag hoe grote vlammen 
uit de boerderij kwamen, zei de gelei-
der: “moeten we daar naar toe, jon-
gens of niet?” Het antwoord was: 
“natuurlijk!” De auto werd tot dicht 
bij de schuur gereden omdat we 
meenden dat er machines in opgesla-
gen waren, die we dan spoedig weg 
konden rijden.  
Het bleek dat er 25 stuks vee in ston-
den en ik heb de grote deur openge-
trokken om binnen te gaan. De rook 
die me tegen sloeg was zo erg, dat ik 
de deur weer sloot en via een zijdeur 
in de stal kwam. En toen maar snij-
den, zo zeide Ruizendaal. De beesten 

waren zo mak als iets en er was er 
maar één die juist tegen de vlammen 
in wilde: ook dit beest kwam buiten. 
Ik heb hulp gekregen van ik weet niet 
wie, zo zeide hij verder, maar toen er 
18 naar buiten gedreven waren, ver-
boden de jongens me om er een twee-
de keer in te gaan, omdat het nu aan 
alle kanten brandde. De deuren wer-
den dicht gedaan  en de zeven achter-
gebleven dieren begonnen angstwek-
kend te loeien. Ik kon het niet over 
me krijgen ze in de vlammen  om te 
laten komen en we hebben ook deze 
zeven laatste naar buiten gekregen, 
waarbij Teus van Dijk het laatste 
pinkje redde. 
Ik kreeg nog wel een zak meel op 
mijn rug, kwam in de groep terecht, 
zodat ik met een heerlijk luchtje in de 
kazerne aankwam; maar dit was alles, 
zo eindigde Ruizendaal en in een half 
uur was het gebeurd. 
 
Werk bespaard 
Ook G.J. Hilhorst gaf nog een sober 
relaas van zijn wedervaren, wat de 
heer Soets de verklaring deed afleg-
gen: “jullie hebben me reusachtig 
veel werk bespaard, want anders had 
ik als directeur van het slachthuis 25 
beesten daar gekregen”. 


