
Wilhelmina Arends-Bruinekool 
Ze overleefde een ernstig ongeluk en werd 101 
-jaar. 

Enige tijd geleden ontvingen we van één van 
onze leden oude krantenknipsels. Daarin lazen 
we onder andere over een ernstig verkeerson-
gevaal in mei 1947, waarbij de Eemnesser 
mevrouw Wilhelmina Arends-Bruinekool een 
ernstige hersenschudding opliep en een 10 cm 
diepe vleeswond aan haar heup. Kort daarop 
kwam het bericht dat zij op 17 mei 1996 was 
overleden op de leeftijd van ruim 101 jaar. 

Het is uniek dat een inwoner van Eemnes zo'n 
leeftijd bereikt. Ook opvallend is het dat ze 
na het ongeluk nog zo oud is geworden. Reden 
genoeg om even bij deze feiten stil te staan. 
In een geanimeerd gesprek met haar drie kin
deren en haar schoondochter en schoonzoon 
Hans werd haar levensloop opgehaald, waarna 
er genoeg gegevens waren om dit artikel te 
schrijven. 

Wilhelmina (Wim) Bruinekool werd op 27 febru
ari 1895 geboren in Zwartebroek (gemeente 
Barneveld) als dochter van Jan Bruinekool en 
Willemijntje Schut. 
Toen ze 14 jaar was verliet ze het ouderlijk 
huis in Zwartebroek om bij verschillende 
boeren te gaan werken. Terwijl ze daar in 
dienst was, woonde ze er ook meteen bij in. 
In de beginperiode werkte ze bij een klei-
boer. Ze had het daar niet zo naar haar zin. 
Toen ze tegen haar vader zei, dat ze weg 
wilde, gaf hij als antwoord dat ze moest 
blijven. Ze is toen gebleven voor een tientje 
meer en een nieuwe hoed. Later werkte ze 
negen jaar bij Van Ginkel, een boer onder 
Amersfoort en vier jaar bij Van Maanen. Daar 
bleef ze totdat ze trouwde. De uitverkoerene 
was Andries Arends, afkomstig uit Barneveld. 

160- HKE 



Ze trouwden op 5 november 1926 in Barneveld. 
Andries Arends had een stuk bosgrond in Appel 

Wielrijdster aangereden 
! ÈEMNES. Gisteravond omstreeks ze 
ven uur vond aan het begin van de 
Laarderweg ter hoogte van He woning 
van de fam. J. van 't Klooster een on
geval plaats, dat wonder boven wonder 
nog vrij goed is afgelopen. De 52-jarige 
wielrijdster,'mevr: Wilhelmina Bruine
kool, echtgenote van de veehouder A. 
Arends, wonende - alhier, reed op "de 
Laarderweg in de richting Laren, toen 
uit deze richting een met paard be
spannen boerenwagen als tegenligger, 
bestuurd door de veehouder T. R., al
hier, kwam aangereden. 

Achter mevr. Arends kwam, even
eens in de richting Laren rijdend, een 
luxe auto, bestuurd door de -heer J. v. 
O. uit Vught, welke de boerenwagen 
moest passeren. Vermoedelijk moet het 
slachtoffer, volgens ooggetuigen, door 't 
claxonneren van de achter haar rijden
de auto zijn geschrokken en bij het zich 
van de weg'begeven om op het daar
naast gelegen grindpad haar weg te 
vervolgen op de boven het pad uitste
kende wegkantlaag, bestaande uit oude 
gedeeltelijk gebroken stenen, de macht 
over .haar stuur zün kwijt geraakt, 
juist op het moment dat de luxe auto 
haar passeerde. Mevr. A. kwam hier
door met haar linkerheup tegen de 
auto te. vallen en werd door de achter-
kruk 'van de rechterzijde van de auto 
in haar heup gegrepen, waardoor zij 
een zeer diepe vleeswond ter hoogte 
van haar 'heup bekwam, Met haar ri j
wiel kwam zij vervolgens te vallen op 
de grasberm langs genoemde weg. 
'. De, onmiddellijk ter plaatse versche

nen geneesheren Dr. J. Fros, alsmede 
Dr P. 'A-Keeman, de huisarts van het 
slachtoffer, constateerden een zeer die
pe vleeswond op de heuphoogte en dat 
het slachtoffer tevens een hersen
schudding had bekomen, waarop mevr. 
A. per ziekenauto werd vervoerd naar 
het St. Jansziekenhuis te Laren. 

Naar wij' vernemen is de toestand 
van he.t slachtoffer bevredigend, 
De B e l , m e i 1 9 4 7 
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zelf ontgonnen en daarop liet hij een nieuw 
boerderijtje bouwen. Daar werden in 1927 
dochter Eef en in 1930 zoon Jan geboren. 

Eemnes 
Andries Arends wilde toch wel wat "groter 
gaan boeren". In Eemnes woonde een zuster van 
zijn vrouw, Bartje Bruinekool. Zij was ge
trouwd met Bart Donelaar (Wakkerendijk 90). 
Van zwager Bart Donkelaar hoorde de familie 
Arends dat de boerderij Wakkerendijk 104 leeg 
stond (eigendoom Diakonie Hervormde Kerk 
Eemnes-Buiten). Andries Arends had daar wel 
zin in en in 1931 verhuisde de familie naar 
Eemnes naar Wakkerendijk 104. Tante Geurtje, 
getrouwd met Gert Bruinekool, een broer van 
moeder Wim hielp bij het schoonmaken van de 
boerderij. Toen ze door het bovenraam uitkeek 
over de weidse Eemnesser polder, vroeg ze aan 
haar schoonzus Wim of er achter in die polder 
ook mensen woonden. Ze reageerde met de uit
spraak dat ze daar voor geen geld zou willen 
wonen. 
Een jaar later (1932) trok ze met haar man 
Gert Bruinekool in de boerderij bij de Sluis. 
Weer een paar jaar later rond 1937 kwam nog 
een broer naar Eemnes. Dat was Willem Bruine
kool, die met zijn gezin op Wakkerendijk 90 
ging wonen om het boerenbedrijf van zus Bar-
tje te gaan runnen. 

Het beviel Andries Arends en Wilehlmina Brui
nekool goed in Eemnes. In 1938 werd nog een 
dochter geboren: Wilhelmina (Mien) later 
getrouwd met Bertus Breunesse. Zij heeft 
nooit in de wieg gelegen. Ze lag bij vader en 
moeder achter in de bedstee. Tijdens de oor
log beleefde het gezin op de boerderij drukke 
en intensieve jaren. In mei 1947 overkwam 
moeder Wim het ernstige ongeluk waarvan hier
bij het verslag staat. Nadat ze weer genezen 
was zei de huisarts, doker Keeman, dat ze 
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Andries Arends (1899-1982) en zijn vrouw Wilhelmina 
Arends-Bruinekool (1892-1996) in de boerderij Wakke
rendijk 90 te Eemnes. Deze foto is gemaakt rond 1980 
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weer moest gaan fietsen. Hij heeft toen met 
haar allerlei oefenrondjes om de hooiberg 
gereden. Zo kreeg hij haar weer op de fiets. 
In 1954 trouwde zoon Jan en hij trok met zijn 
vrouw gedurende 3| jaar bij zijn ouders in. 
In 1967 stopte Andries Arends met boeren. Hij 
en zijn vrouw verlieten de boerderij Wakke
rendijk 104 en trokken in bij zoon Jan op 
Wakkerendijk 90. In augustus 1981 verliet de 
hele familie deze boerderij. Het nieuwe on
derkomen was aan de Streef oordlaan 16 en 18. 
Vader Andries Arends is overleden op 1 decem
ber 1982. Moeder Wilhelmina Bruinekool is 
daar blijven wonen tot haar 92e jaar in 1987. 
Toen brak ze haar heup en vanaf dat moment 
verbleef ze in ziekenhuizen en verpleeghui
zen. De laatste 8 jaar was haar onderkomen 
het verpleeghuis "Zonnehoeve"" in Hilversum. 
Daar vierde ze op 27 februari 1995 haar 100e 
verjaardag en daar is ze op 17 mei van dit 
jaar overleden. 

Volgens haar kinderen was ze vrolijk en opge
ruimd van aard. Ze heeft altijd lopen zingen 
en fluiten en zat nooit in de put. Als er 
problemen waren, zei ze:"O, dat lost vanzelf 
wel weer op!" Het ongeluk daargelaten, is ze 
altijd goed gezond geweest. Nadat ze negen 
keer een bezwering in haar keel had gehad, 
zijn haar keelamandelen eruit gehaald. Ze was 
altijd actief met kaas maken, met karnen en 
met de eierhandel. Klanten die aan huis kwa
men, kregen van haar altijd koffie en be
schuit met kaas. Tandarts Van Rijn, die in de 
veertiger jaren bij Ant Eek in woonde, heeft 
haar eens een gebit gegeven in ruil voor een 
maal boerenkool en een worst. Verder was de 
bloementuin haar heiligdom en in de vrije 
tijd was ze verzot op domino-spelen. In haar 
hele leven is ze één keer met haar man op 
vakantie gegaan. Een kennis uit Laren had een 
zomerhuisje in Friesland en daar zijn ze een 
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Wilhelmina Arends-Bruinekool geboren 27-02-1895 o v e r 
leden 17-05-1996. Ze b e r e i k t e a l s 101 - j a r i ge een 
l e e f t i j d d i e voor een bewoner van Eemnes uniek i s . 

dag of wat naar toe gegaan om aardappels t e 
rooien. 
Al woonden moeder Arends-Bruinekool en haar 
man vanaf 1931 in Eemnes, ze zijn altijd de 
Nijkerkerkrant (later Barnevelder) blijven 
lezen. 
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Tot zover het levensverhaal van deze sterke 
vrouw uit onze Eemnesser gemeenschap. We zijn 
de kinderen en aangetrouwden bijzonder dank
baar voor hun bereidwillige medewerking aan 
dit artikel. 

Henk van Hees 

Wist U dat 

wij in de Oudheidkamer onder andere een stel 
schitterende kasten voor het opbergen van 
klederdrachten hebben gekregen. Deze zijn 
belangeloos gemaakt door ons lid Adriaan 
Brouwer. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
Wij zijn trots op al onze vrijwilligers die 
zich inzetten voor onze Kring. 
Als u iets voor onze Historische Kring wilt 
doen, neem dan contact op met Mary van der 
Schaal, tel. 035-531 7093. 

Het Bestuur. 

Wie herkent ze? 

Deze keer twee foto's waarvan we graag zoveel 
mogelijk informatie willen hebben. 

Foto I is waarschijnlijk gemaakt na een Be-
jaardentocht. Wie weet nog waar en wanneer? 
Ook zouden we graag zoveel mogelijk namen 
willen weten van de dames in klederdracht en 
van de non. 

Foto II is genomen bij de Mariaschool eind 
jaren twintig. Ook hiervan zouden we graag 
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