Mijn dochter zei al: We moeten adverteren voor Japanners

Klassenfoto van de jongensschool van
de Evangelische Broedergemeente.
Dick Bruna is de tweede van links,
vooraan.
PRIVÉFOTO

vindt het een 'grappig' dat de
wereldberoemde tekenaar een
verleden heeft in zijn woning.

keuken is nog origineel. Ik heb mijn
vrouw een nieuwe beloofd, maar
dat is er nooit van gekomen.''

De huidige eigenaar Pieter Roep
woont al dertig jaar in het pand
waar Bruna van zijn 6de tot zijn
14de veertiende woonde. ,,Ik heb
het gekocht van een huisarts,
dokter De Vries. Daarvoor woonde
dokter Bandien er, een Joodse arts
die voor de oorlog gevlucht is. En
dáárvoor woonde Bruna er. Dat
wisten we niet toen we hier
kwamen. De tante van mijn vrouw
kwam een jaar of twintig geleden
een boekje tegen en zei toen:
'Verrek, jullie huis staat erin'.

De tuin was vroeger veel groter,
vertelt Roep. ,,Hij liep door tot de
Arnhemse Bovenweg. Ze gingen
met een bokkenwagen door de
tuin.'' Een plaquette op zijn huis die
markeert dat het pand het ouderlijk
huis van Bruna is, ziet hij niet
zitten. ,,Dan krijg je allemaal
mensen aan de deur. Mijn dochter
zei al voor de grap: we moeten
adverteren voor Japanners. Die
kunnen hier een tour houden.''

Zijn vrouw ging zich erin verdiepen
en kwam erachter dat Bruna op de
jongensschool van de
Evangelische Broedergemeente
had gezeten. Reden om Bruna uit
te nodigen voor een jaarmarkt
hiervan. ,,We hebben speciaal het
logo van ons huis op de uitnodiging
gekopieerd, zodat Bruna het zou
herkennen.''

De brief waarin Bruna de uitnodiging
aanvaardt.
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Blijkbaar sprak het Bruna aan, want
hij accepteerde de uitnodiging
middels een persoonlijke brief
waarin hij aanhaalt zoveel goede
herinneringen te hebben aan de
school.
,,Bruna was een teruggetrokken
man,'' concludeert Roep uit de
brief. ,,Hij wilde wel komen, maar
niets zeggen.''

Het ouderlijk huis van Dick Bruna aan
de Utrechtseweg in Zeist.
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Het pand aan de Utrechtseweg 105
in Zeist was het ouderlijk huis van
Dick Bruna. De huidige eigenaar
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Veel kinderen kwamen naar de
jaarmarkt om hun Bruna-boekjes te
laten signeren. Roep vindt het
'grappig' dat Bruna in zijn huis
gewoond heeft. Maar er zijn meer
overeenkomsten. ,,Ik heb zelf ook
op de school van de Evangelische
Broedergemeente gezeten.'' Hij
geeft graag een rondleiding door
het huis. ,,Ik heb het gekocht voor
de prijs waar je nu een
tweekamerflat voor koopt: voor
120.000 euro Maar er moest wel
veel aan gedaan worden.''
Het huis kenmerkt zich door de
vele kamers en hoge plafonds. ,,De
woensdag 22 februari 2017
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