
Een nieuw seizoen 

Nu de vakanties weer voor de meeste mensen geëindigd zijn, 
gaan onze gedachten naar het nieuwe seizoen. Met de acti
viteiten van de Historische Kring rond de mei-dagen j.l. 
werd een krachtsinspanning geleverd. Het komend jaar staat 
ons weer het een en ander te wachten: allereerst de 'her
denking' van de watersnood van 1916. Er zal een dia-avond 
rond het thema 'water' gehouden worden en er zal ook een 
thema-nummer van het tijdschriftje aan gewijd worden. 
Dan staat ons in mei 1986 een krachttoer te wachten: 
de Historische Kring Eemnes heeft de taak op zich genomen 
om een 'open dag' te organiseren voor historisch belang
stellenden uit eigen plaats en omgeving. Ieder jaar wordt 
dit door een kring aangesloten bij de Stichting 'Tussen 
Vecht en Eem' georganiseerd. Op 16 september komen de le
den van alle werkgroepen (20.15u Mariaschool) bijeen om 
deze organisatie te bespreken. Kortom: er staat ons weer 
veel te wachten. 
Uitgerust door de vakantie kunnen we weer met frisse moed 
aan het werk! 

Jan Out. 

100 jaar geleden Grote Brand in Eemnes 

beaonnen in het huidige café Staal. 

10 Juni 1885: op die dag moet heel Eemnes op z'n kop ge
staan hebben! In het huidige café Staal ontstond een brand, 
die zulke fatale gevolgen heeft gehad, dat men er nu, na 
100 jaar, nog over praat. In dit artikel worden wat meer 
achtergronden gegeven over deze spectaculaire Eemnesser 
brand. 

Jacob Schouten, een oude Eemnesser vrijgezel, die op 9 au
gustus 1950, zijn 90e verjaardag vierde, vertelde bij die 
gelegenheid vol trots aan een journalist van 'De Gooische 
Courant' dat hij zich de grote Eemnesser brand nog herin
nerde. De journalist schreef in de krant dat Schouten nog 
wist dat de boerderij aan de Eemnesservaart ook in vlam
men opging. Op die plaats is later de prachtige woning 
van Van IJken gebouwd. 
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Het huidige Café Staal, Wakkerendijk 21-23, 
van 1885 begonnen is. 

waar de brand 

Hieruit blijkt al, dat de brand niet beperkt bleef tot 
het huidige café Staal. Onder invloed van de sterke wind 
gingen nog drie omliggende panden verloren. 

Ruth v. 't Klooster, de toenmalige waarnemend burgemees
ter van Eemnes, schreef op 11 juni 1885 aan de Commis
saris van de Koningin in de Provincie Utrecht: 

'Ik heb de eer u te berichten, dat gisterenmiddag omstreeks 
half vier in eene schuur, staande bij de woning van Wou
ter Hagen, timmerman te Eemnes-Buiten, eene felle brand 
is uitgebroken; ook vier belende woningen zijn mede in 
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den asch gelegd. 
Volgens informatie zijn de gebouwen tegen brandschade ver
zekerd doch geen der aanwezige meubelen, die gedeeltelijk 
verbrand zijn, waren geassureerd. De brand is vermoedelijk 
ontstaan door een jongentje van 6 jaren, die in de schuur 
met lucifers speelde. 

De burgemeester van Eemnes, 
getekend: R. van Klooster.' 

Uit deze brief blijkt, dat de brand is ontstaan in een 
schuur, die behoorde bij het huidige pand Wakkerendijk 21-
23. Vanuit die schuur is het vuur overgeslagen op vier aan
grenzende woningen: 

1. Wakkerendijk 21-23, huidige Café Staal. 
Dit huis werd bewoond door minstens twee gezinnen. Daar 
was allereerst het gezin van Wouter Hagen Corneliszoon, 
ook wel genoemd Wout Schepie. Hij was als kastelein de 
baas van het café. Op de tweede plaats woonde hier het 
gezin van zijn neef Wouter Hagen Woutzoon, ook wel ge
noemd Lange Wout. Hij was timmerman en in zijn werk
plaats zou de brand ontstaan zijn. Men zegt wel dat één 
van zijn kinderen met natte sokken uit de polder was 
thuisgekomen. Toen het joch een vuurtje maakte om zijn 
sokken te drogen, zou de zaak uit de hand gelopen zijn. 
Mogelijk woonden er nog meer gezinnen in dit pand. 

2. Wakkerendijk 17-19, de huidige boerderij van Jan v.d. 
Hoven. 
Deze boerderij was toen eigendom van Grietje Hoefsloot, 
weduwe van Albert van Leer. Ze woonde hier met haar 
kinderen Gies en Klaasje van Leer. Ook dit pand werd 
volledig in de as gelegd. Het heeft iets meer noorde
lijk gestaan dan het huidige pand. 

3. Wakkerendijk 25: 
Dit was het huis van Cornells Dop, de latere havenmees
ter. 

4. Wakkerendijk 27-29: het pand bij de haven, waar nu o.a. 
Kett B.V. gevestigd is. 
Ten tijde van de brand stond er een eeuwenoude kapitale 
boerderij, die het eigendom was van de schipper Hendrik 
van Aken. Gedurende honderden jaren was dit pand al in 
gebruik als bakkerij. In 1885 oefende bakker Dirk Steen
beek hier zijn beroep uit. Hij woonde er tevens. Ook 
dit pand is bij de brand geheel verloren gegaan. 
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Ter illustratie volgen nu enkele artikelen uit toenmalige 
kranten: 

In de 'Nieuwe Amersfoortsche Courant' en 'Het Centrum Dag
blad voor Utrecht en Nederland' staat op zaterdag 13 juni 
1885: 

'Eemnes-Buiten. Woensdag omstreeks half vier barstte al
hier een hevigen brand uit, waardoor in korten tijd vier 
woningen afbrandden, waaronder één hetwelk bewoond werd 
door vier gezinnen. Aangewakkerd door den hevigen wind, 
sloeg de vlam over op een groote boerderij, op ongeveer 
50 meter afstand gelegen, waarin tevens eene bakkerij 
wordt uitgeoefend, en legde die mede in de asch. 
Eenige schepen, welke in het kanaal van den Eem naar Eem-
nes lagen, ontkwamen bijtijds aan het gevaar, door 
spoedig de touwen los te maken. De brand ontstond bij 
zekeren Wouter Hagen en was, naar men zegt, veroor
zaakt door een jongentje van 4 jaar met gekrenkte gees-
vermogens, die met lucifers had gespeeld. 
Van den inboedel is bijna niets gered geworden. Alleen 
het grootste pand was verzekerd. Acht gezinnen zijn al-
zoo zonder dak. De brandspuiten van Baarn, Groeneveld, 
Eemnes-Binnen en Buiten, alsmede van Laren hebben hulp 
verleend.' 

In het 'Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad' van 
vrijdag 12 juni 1885 staat te lezen: 

'Baarn 11 juni. Gisteravond zijn te Eemnes 4 huizen totaal 
afgebrand waardoor 7 gezinnen van dak werden beroofd. 
Hoewel er al spoedig 5 spuiten op het terrein aanwezig 
waren, was het niet mogelijk, één van de percelen te be
houden. 
Naar men zegt, is de brand veroorzaakt door een onnoozel 
kind, dat in eene timmermanswerkplaats met lucifers 
speelde.' 

Tenslotte vermeldt de 'Amersfoortsche Courant' van donder
dag 11 juni 1885: 

'Te Eemnes-buiten heeft gisterenmiddag een hevige brand 
plaatsgehad, waardoor acht huizen een prooi der vlammen 
werden, waaronder dat van Van Leer, vrachtrijder van 
Eemnes op Amersfoort (Wakkerendijk 17-19, H.v.H.). 
De brand is ontstaan ten huize van den timmerman W. 
Hagen en sloeg spoedin naar de andere huizen over. 
De oorzaak is waarschijnlijk het spelen van kinderen 
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met lucifers en krullen. De plaatselijke autoritei
ten en het personeel der spuiten van Eemnes en Laren 
waren tijdig mogelijk werkzaam ter beteugeling van 
den brand. Naar men ons onder reserve meedeelt, wa
ren de gebouwen geassureerd, doch de inboedels niet 

Uit deze citaten blijkt dat de kranten elkaar ook nog 
wel eens tegenspreken! Dat gebeurde in die tijd dusook al. 

De wind moet op die dag zo fel geweest zijn, dat de 
vonken over de Vaart en de haven heenwaaiden en zelfs 
de boerderij-bakkerij bij de haven in brand zetten. 
Er heerste in Eemnes grote angst dat het vuur zou over
slaan naar nog meer panden. 
Dat men geen volledig vertrouwen in de kwaliteiten van 
de brandweer had,bleek uit het verhaal dat mevrouw G. 
v.d. Hoven-Bieshaar mij vertelde. 
Zij woont nu in het pand Wakkerendijk 17-19, waar ook 
haar vader, Dirk Bieshaar, al woonde. Deze Dirk Bies-
haar vertelde altijd, dat men bang was, dat de grote 
boerderij, die op de plaats stond, waar nu de RABO-bank 
staat, ook vlam zou vatten. In die boerderij was toen
tertijd ook een bakkerij gevestigd. Eigenaar was Wous 
van Klooster, die men ook wel Wous de Bakker noemde, 
loen het brandgevaar erg groot werd, haalde men de 
toenmalige pastoor van Eemnes, Deken Van Crimpen. Al
len aan priesters weru namexijk de macht toegeschreven 
om de wind te laten draaien. Welnu, Deken Van Crimpen 
arriveerde en na enige tijd biddend rondgelopen te heb
ben bij de boerderij van Wous de Bakker, draaide vol
gens het verhaal de wind inderdaad en bleef de boerde
rij behouden. 

Na de brand heeft men zich in Eemnes ingezet om de ge
troffen gezinnen hulp te verlenen. In het 'Utrechtsch 
Provinciaal en Stedelijk Dagblad' staat in dit verband 
het volgende te lezen: 

'Eemnes-Buiten, 24 juni 1885. 
Alhier heeft zich eene commissie gevormd om gelden te 
verzamelen voor hen, die bij den jongsten brand zoveel 
verloren. Prostestanten en katholieken werken eensge
zind samen en naar het zich laat aanzien, zullen de 
pogingen met een gunstigen uitslag bekroond worden.' 

Dat de inzameling inderdaad succesvol was, bleek uit 
een artikel in 'De Gooi en Eemlander' van zaterdag 11 
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juli 1885. 
Hierin staat te lezen: 

'Brand te Eemnes-Buiten. 
De Commissie die onlangs een beroep deed op uwe lief
dadigheid kan mededeelen, dat eene som van ƒ 1286,78| 

Boerderij familie Rigter Wakkerendijk 32-34, 
Op de plaats waar nu de Rabo bank staat. 
Voormalige boerderij van Wous de Bakker. 

ontvangen is. 
Deze gelden zijn zo billijk mogelijk verdeeld. Den 
gevers brengen wij onzen innigen dank. Wij werden in 
staat gesteld de groote schade eenig.-zins te vergoe
den. 
Zijn er nog die eene gave voor onze dorpsgenooten 
willen afzonderen, hoogst gaarne belasten wij ons met 
het ontvangen daarvan: 
Baron Taets van Amerongen, Huize Groeneveld 
R. van Klooster, waarnemend, burgemeester, 
H.F. Pen, wethouder, 
M.A. van Crimpen, pastoor, 
J.J.C, van loorenbei-cjen, predikant, 
B. van Ommeren, geneesheer, 
L. Eek, kerkmeester, 
T. Koelewijn, ouderling, 
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G. van Stoutenburg, armmeester, 
W. van Woudenberg, diaken, 
W.v.d. Kuinder, gemeente-ontvanger.' 

Waarschijnlijk korte tijd later zijn de de wo
ningen weer opgebouwd en ontstond de situatie 
zoals we die nu nog kennen. 
lot zover het verhaal over de grote vuurzee van 
1885. 

Mocht U na dit gelezen te hebben, nog meer weten 
over deze brand dandat ik al weet, dan moet u be
slist contact met me opnemen. Ik zal het zeer op 
prijs stellen om nog meer wetenswaardigheden te 
kunnen verzamelen over dit gebeuren. 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
3755 VL Eemnes. 
tel. 02153-89849. 

Werkgroepen 

Monumenten J. de Roos, lorenzicht 38 
Biblio-/topografie M. Achthoven, Fazantenhof 12 
Genealogie H. van Hees, Geutoomserf 23 
Recent Verleden idem 
2e Wereldoorlog J.U.M.Out, Raadhuislaan 87 

86303 
89856 
89849 

87153 

Meentweg 45. 

Deze grote boerderij van het langhuistype, zoals dat zo 
veel in Eemnes voorkomt, staat op de Monumentenlijst voor 
wat de buitenkant betreft. 
Een aantal kenmerkende eigenschappen zijn direkt zichtbaar: 
de opkamer met de kelder eronder aan de noordzijde (rechts 
op de foto), de indeling van de voorgevel en het gedeelte
lijk met pannen gedekte dak. 
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