
Markenstein was ik niet meer tevreden dan tevoren. 
Te Eemnes-Buiten daarentegen was ik wederom zeer 
tevreden over den staat van het onderwijs van N. 
Koning. Jammer dat de milddadigheid der weduwe 
Huidecoper zich niet uitstrekt tot dit dorp. Veel 
armen zijn er van het onderwijs verstoken." 
Op kosten van mevrouw Huydecoper was er vlak bij 
Groeneveld ook een kleuterschool opgericht, waar veel 
kindertjes uit Baarn en Eemnes-Binnen op school 
gingen. Als wij daarbij bedenken, dat er zelfs in 
Hilversum toen geen kleuterschool was ! 
Inspecteur Wijnbeek deed zijn werk tot hij 78 jaar 
was. Zeer tegen zijn zin werd hij toen eervol ontsla
gen en op wachtgeld gesteld! Hij had toen de 5000 
scholen in heel Nederland bijna allemaal bezocht. 

Jan Out. 

In onze serie: "Oude Eemnesser " 

vertelt vandaag de alom bekende ex-banketbakker, ex-
vechtersbaas, ex-posthouder en nog altijd paardmin-
nende Heer B. de Bruijn zijn levenservaringen. Wat 
een boeiend verteller. En dan vraagt hij na 1 1/2 uur 
praten nog of het wel genoeg is om er een verhaaltje 
van te brouwen! 

"Na de lagere schooltijd ben ik eerst als banketbak
kers leerling in Hilversum begonnen voor twee kwartjes 
in de week. Daar heb ik ongeveer een jaar gewerkt en 
toen ben ik bij een bakker in Blaricum terecht geko
men waar ik al fl. 1,50 in de week ving. Daar heb ik 
me slechts een paar jaar productief kunnen maken om
dat ik in 1939 onder de wapenen moest. Uit dienst 
gekomen ben ik in een patisserie in 't Baerne beland. 
Doordat echter in de oorlog de omzet van de banketbak
kers achteruit liep, moest ik daar na een jaar of drie 
alweer weg en kwam bij Van Voorthuizen in Hilversum 
terecht. 
Het bakkersvak heb ik dus in de praktijk geleerd en 
188- HKE 



in die tijd heb ik ook nog kans gezien om een midden
standsdiploma te halen plus het eerste gedeelte van 
een bakkersvakdiploma. 

In 1943 moesten van de Duitsers alle Nederlandse mili
tairen die in 1940 waren vrijgelaten terug in krijgsge
vangenschap. Daar hoorden wij, mijn vrienden Gerrit 
van 't Klooster, Joop Lamers en mijn persoontje ook 
bij, maar daar hadden we natuurlijk helemaal geen zin. 
Daarom zijn we, geholpen door de stichting Vrij Neder
land, ondergedoken. Op de dag dat we ons als krijgsge
vangenen in Amersfoort moesten melden, vertrokken 
we wel uit Eenmes maar gingen mooi naar Brabant. 
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Bep de Bruijn als militair van de Nederlandse 
Strijdkrachten. Foto uit 1939 
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Bep de Bruijn (rechts) melkt de koeien in zijn 
Brabantse onderduikerstijd 

Daar zijn Joop en Gerrit ondergedoken in Moergestel 
en ik kwam op een boerderij in Diessen terecht. 
Schitterend was het daar. Ze leerden me al het boe
renwerk zoals koeien melken, ploegen met twee paar
den voor de ploeg, op de ouderwetse manier dus, met 
een sikkel koren maaien, alles. De boer had vier 
prachtige paarden, twee van die dikke Zeeuwse, Bel-
sen heten die en twee luxe exemplaren waarop ik heb 
leren paardrijden. Het was zó leuk daar op de boerde
rij dat ik dacht, als die oorlog ooit afgelopen is wil 
ik alles worden behalve weer bakker. Het altijd buiten 
zijn was zo fantastisch. 
In september '44 zijn we daar bevrijd. We hebben ons 
vrijwillig bij de stoottroepen gemeld, zijn eerst in 
Eindhoven en daarna in Vught opgeleid door o.a. kapi
tein Westerling. Dat was een hele aparte vent maar wij 
vonden het een geweldige kerel want hij maakte in kor
te tijd een rasecht soldaar van je. Als je 's nachts 
met hem op oefening ging zette hij je ergens af en 
zei: "Let goed op, want ik overval je." Je was tot het 
uiterste gespannen doch ondanks dat had hij je toch 
op een gegeven ogenblik te pakken. Die man kon door 
het bos sluipen zonder een takje te laten kraken, knap 
hoor. 
Na deze opleiding werden we ingezet langs de Waal. 
Aan de overkant van de Waal lagen de Duitsers nog en 
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wat deden die 's nachts? Ze gingen de rivier over en 
staken boerderijen en dorpen in brand zodat ze daar 
al die mensen terroriseerden. We hebben wat met ze 
gevochten! 
Vervolgens werden we ingedeeld bij de second British 
army dat onder leiding stond van Montgommery en gele
gerd was in het Reichswald bij Kleef. Zo hebben we de 
hele opmars meegemaakt. Eerst zijn we in de Paasnacht 
met amphibivoertuigen bij Emmerich de Rijn overgesto
ken. Bij Babberich zijn we met een boog Nederland 
weer binnen gekomen en trokken de hele achterhoek 
door richting Goor, waar we een paar dagen rust kre-
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Bep de Bruijn als militair bij de stoottroepen. 
Foto uit +_ 1944 
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gen. Dat was notabene de plaats vanwaar de moffen de 
V-eens, de vliegende bommen lanceerden richting Lon
den, Brussel en de havens van Antwerpen. Vandaaruit 
hebben we ook de vijand verdreven. Op het laatst was 
het alleen nog maar die Duitsers achterna hollen, 
krijgsgevangenen maken, in 't kamp stoppen en maar 
weer verder gaan. Zo zijn we doorgehold tot een stuk 
in het noorden van Duitsland. Je hoefde niet eens te 
vechten want ze gaven zich met bosjes tegelijk over. 
Nadat dat karwei geklaard was, werden we overge
bracht naar Den Bosch waar we werden ingekwartierd. 
Op een middag gingen we met een stel naar de kantine 
een biertje drinken en wat daar gebeurde herinner ik 
me nog als de dag van gisteren. Plotseling holde er 
een geallieerde militair naar binnen, gooide zijn ba
ret in de lucht terwijl hij riep: "The war is over!" 
Het werd doodstil. 

Even later vertelde hij dat de Duitsers in Wageningen 
de capitulatie ondertekend hadden. Wat hebben wij een 
feest gevierd! 10 Mei ben ik naar huis gegaan. De 
auto waarmee ik thuis gebracht werd stopte voor de 
deur bij mijn oom Jan, hier tegenover. Ik sprong er af 
en m'n oom begon toch te huilen! Hij zei: "Ik heb al
tijd wel gedacht dat je thuis zou komen." 
In mei '46 kwam ik uit dienst en dacht ja wat nu? Mijn 
vader, die inmiddels overleden was, was gemeenteontvan
ger geweest met kantoor aan huis. Bovendien had hij 
een fietsenwinkel annex werkplaats gehad. Met dat 
laatste kon ik natuurlijk verder gaan maar dat bracht 
niet genoeg in 't laad je om van te kunnen leven. Het 
geluk was evenwel met me. Wim Westerhuis had een post
station in zijn huis in de Kerkstraat, waar hij mee 
wilde stoppen omdat hij de schoenenzaak/reparaties 
van zijn vader over kon nemen. De directeur in Baarn 
had mijn moeder verteld, dat het poststation opgrkrikt 
zou worden tot hulppostkantoor. Wij hadden het kan
toor van vader aan huis dus dat was het helemaal. En 
zo werd ik na een korte inwerkperiode de nieuwe hulp
postkantoorhouder van Eemnes. Ik had een knecht 
voor de f ietsenreparaties ; het kantoor was slechts 
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drie uur per dag open, zodat alles liep als een trein. 

Toen kwam echter alles tegelijk. Er werd een midden
standsvereniging opgericht waar ik lid van werd, maar 
al heel vlug in 't bestuur zat. Burgemeester Kolfscho
ten kwam bij me: "Bep, Jongerden de commandant van 
de brandweer gaat weg. Wil jij hem opvolgen?" Daarna 
meneer pastoor: "Bep, we hebben een nieuwe kerkmees
ter nodig, wil jij dat doen?" De middenstand vond dat 
er iemand zitting moest nemen in de gemeenteraad, ook 
dat kon Bep wel doen. Zo'n 20 jaar heb ik daar in ge
zeten, ben 9 jaren wethouder geweest, zelfs voordat 
meneer De Bekker kwam 7 maanden loco-burgemeester. 
Maar toen ging het ook mooi fout met me, ik werd er 
echt beroerd van. Ik naar dokter Smit en deze zei: 
"Ja, er zit een dingetje in je lichaam dat Onze Lieve 
Heer er eigenlijk niet in had moeten maken. Er zit ril. 
een zenuwknobbel bij de maag en als je wat overbelast 

Bep de Bruijn als loco-burgemeester van Eemnes. 
Gefotografeerd bij de installatie van burge-
/7JÇP5ter A. de Bekker in 1965 
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Sep de Bruijn en zijn vrouw M. de Bruijn- de 
Leeuw, gefotografeerd in 1985 toen Bep de Bruijn 
afscheid nam als beheerder van het Eemnesser 
postkantoor 

raakt begint dat ding te donderen en krijg je last van 
je maag. Je moet het maar eens wat rustiger aan gaan 
doen." Dat liet ik me geen tweemaal zeggen, het enige 
dat ik bleef was kerkmeester. 
Intussen was het postkantoortje ook erg veranderd. 
Eerst was het een zesde klas kantoor maar naarmate 
Eemnes groeide werd het een vijfde, vierde en derde 
klas kantoor. Als je nagaat dat ik het eerste jaar 
een geldomzet had van zeshonderdduizend gulden in 
het hele jaar en toen ik er mee ophield een omzet van 
twaalf miljoen! In het begin had ik een postzegelkas, 
zo noemen ze dat, van tweehonderd gulden, op het ein
de van vierentwintigduizend. Zo is dat toegenomen." 
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Pauze, de heer De Bruijn moet even zijn keel smeren! 

"Ik heb altijd met plezier gewerkt en dat is belang
rijk, want als je met tegenzin je werk doet raak je 
gefrustreerd. Elke ochtend kroop ik weer met plezier 
achter mijn loket je. Het leuke van mijn werk vond ik, 
dat je de hele dag door met verschillende mensen in 
aanraking kwam, vriendelijke maar ook chagerijnige 
mensen. Ik ben zelf ook wel eens onvriendelijk geweest 
tegen zeurpieten hoor en dan merkte ik wel dat ze met 
de pest in de deur uitgingen. De volgende keer groet
ten ze met niet en dan bood ik wel gelijk mijn excuses 
aan. Als je dat doet kan het nooit meer kapot, dat heb 
ik wel gemerkt. Als je een fout hebt gemaakt en je 
biedt iemand daarvoor je excuses aan, dan aanvaarden 
ze dat praktisch allemaal en krijg je een veel betere 
relatie met elkaar. 

Tot slot zal ik nog iets vertellen over mijn grote 
liefde voor paarden. Als ukkie mocht ik altijd met oom 
Jan, die bakker was, mee brood venten. Dat deed hij 

Bep de Bruijn te paard in het Brabantse land 
in de tijd van de Tweede Wereldoorlog 
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nog met paard en wagen en dan mocht ik altijd de hit 
sturen, prachtig was dat. Later, op mijn onderduika
dres leerde ik paardrijden van de zoon des huizes en 
zo ben ik er helemaal aan verslingerd geraakt. Terug 
op Eemnes liep ik een keer de deel op bij Anthoni van 
Klooster. "Hou je van peerde?" vroeg hij op z'n Eem-
nessers. "Jawel, ik ben er gek op" 
"Richardus mijn zôôn ook, die gaot zondags altied 
rie je. Zou je zin hebben om met hem mee te gaon?" 
"Nou, dat is niet tegen dovemansoren gezegd." Jaren 
daarna werd de ruitersvereniging Stad en Lande opge
richt en daar zijn we gelijk lid van geworden. Toen ik 
loco-burgemeester was heb ik ook een tijd op het 
paard van Rinus van Valkengoed gereden. Dat paard 
was op een nacht uit het weiland gebroken, de dijk 
over gestoken en aangereden door een auto. Vreselijk 
was dat, het was zó erg dat hij afgemaakt moest wor
den. Na dit tragische ongeval besloot ik om zelf een 
paard te kopen, dus ik heb al bijna 30 jaar een eigen 
paard. Het rijden heeft me altijd zó'n plezier ge
daan. Het werkt zo ontspannend, want als je proble
men hebt en je gaat rijden dan ben je alleen met dat 
paard bezig. Het klinkt misschien gek, maar je ont
vangt zoveel genoegen en troost van zo'n beest, dat je 
alle sores vergeet. Ja, een paard wordt een echte goe
de vriend van je. Door dat paardrijden houd ik con
tact met de mensen, want ik zwerf nog iedere dag 
door de gemeente. Het is prompt altijd raak, als 
iemand me aanspreekt gaat m'n paard al stilstaan want 
dan denkt ie, oh er moet weer even gekletst worden, 
grappig he? Dat was met Paul Keet ook altijd zo leuk. 
Zag hij me aankomen dan riep hij : "Ho maar, ho 
maar," en dan kon ik doen wat ik wilde maar mijn 
paard stond stil, hij wou niet verder. 

De onderscheidingen, ja. De Pauselijke onderscheiding 
kreeg ik uitgereikt tijdens het diner dat me werd aan
geboden ter ere van het feit dat ik 25 jaar kerkmees
ter was. Dat is de 'Pro Ecclesia et Pontifietsie' of 
zo iets, wat dat betekent weet ik ook niet. 
De eremedaille in goud, verbonden aan de orde van 
Oranje Nassau, hé hé wat een eind, kreeg ik uitge-
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reikt op een vergadering van de middenstandsvere
niging. Ik denk dat ik die gekregen heb voor hetgeen 
ik in de gemeente uitgespookt heb en in de oorlog heb 
gedaan, zoiets zei burgemeester De Bekker tenminste 
in zijn speech. 
Zo, heb ik nu genoeg verteld? Kun je daar een verhaal
tje van maken?" 

Het is gelukt meneer De Bruijn. 
Hartelijk bedankt. 

Henriet Liscaljet. 

Wie kent ze nog? 

Eemnesser Fanfarecorps "De Eendracht" 
• • I I I I I B B E g B E B E M u n a — — » 

In het laatste kwartaalboekje van het vorig jaar 
publiceerden wij een fraaie groepsfoto van het 
vroegere Eemnesser Fanfarecorps "De Eendracht", 
gemaakt in de Baarnse bossen in de twintiger jaren. 

We wisten een aantal namen van de Eemnesser muzikan
ten op deze foto. De meeste personen konden we ech
ter nog niet thuisbrengen! Op ons verzoek reageerden 
verschillende personen zodat we nu van bijna alle 
gefotografeerde personen de naam weten. 

We danken vooral de familie Perier uit Blaricum voor 
de genomen moeite om de puzzel op te lossen. 

Wanneer u meer weet over het Fanfarecorps (wanneer 
is het opgeheven?) en wanneer u nog verbeteringen en 
aanvullingen van de namen kunt geven, kunt u contact 
opnmen met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
02153-89849 
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