
Nogmaals Brand 

Bij het vervaardigen van ons vorig boekje 
waarin de geschiedenis van de Eemnesser 
Brandweer aan de orde kwam, is een kleine 
oneffenheid geslopen. 

Eén van de verslagen uit de krant van toen is 
bij het ter perse gaan verdwenen! Het is het 
verslag van een brand uit 1880. Wij willen u 
dit verslag toch niet onthouden. Daarom volgt 
het verhaal hier alsnog. 

De Gooi- en Eemlander van zaterdag 2 October 
1880, no. 40, 9e jaargang. 

Eemnes 2 9 september 1880 
Betreft: Boerderij Wakkerendijk 276 van Gart 
van Oostrum. 

Hedenmorgen vroeg werd de boerderij van Van 
Oostrum in de Wijk Binnendijk, vermoedelijk 
door het omvallen van een petroleum-nacht-
lamp, in de asch gelegd. 
Een moederloos, vierjarig knaapje was alleen 
te huis en zou in zijne slaapstede verbrand 
zijn, wanneer zijn tante hem niet juist nog 
bij tijds was komen redden. De brandende trap 
bezweek onder hare voeten, zoodat zij met het 
geredde kind op den grond viel, waarbij zij 
zich ernstig aan het rechteroog bezeerde. De 
uitstekende brandweer, zoo van Binnen-, als 
van Buitendijk, was ijlings aangerukt, en 
beperkte den brand tot het woonhuis. De hooi
berg bleef, door beleidvol en krachtig hande
len der spuitgasten, die voorbeeldig zich 
gedroegen, en bedaard en stipt de bevelen 
hunner aanvoerders opvolgden, geheel ge
spaard. De woning was helaas te laag, de 
inboedel, waaronder eene aanzienlijke hoe
veelheid graan, in het geheel niet verzekerd. 
De schade is dan ook aanzienlijk. Van Oost-
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rum's buurman Meernik, ontdekte den brand, 
redde eenig vee, trachtte, doch tevergeefs, 
den brand te keeren, en zond dadelijk een 
paard om de spuit van Binnendijk te halen. 
Deze, uit de fabriek van Belder en Co, on
langs aangekocht, verbaasde ieder door hare 
uitmuntende werking. De Buitendijksche spuit 
bleek ook nog zeer goed te zijn. 
Uit goede bron kan gemeld worden, dat de 
nieuwe burgemeester, die spoedig met een 
spuit uit zijn woonplaats Baarn te hulp was 
gesneld, verklaard heeft, met groote inge
nomenheid te hebben bemerkt hoezeer hij op 
den flinken geest, die alhier onder den inge
zetenen heerscht, kan rekenen. Eendrachtig 
werkte eenieder krachtig mede om te redden 
wat nog te redden was. 
De Eemnessers hebben getoond dat zij elkander 
getrouw zijn, en er in de ure des gevaars op 
hen kan gerekend worden. 

P.S. Het vierjarig moederloos knaapje was: 
Johannes van Oostrum, geboren 1877. Zijn 
moeder Neeltje Smit was overleden toen 
hij 4 maanden oud was. Hij trouwde in 
1901 met Gijsje Kuijer. Zij waren de 
ouders van o.a. Gart en Jo van Oostrum. 

In memoriam Jan Roodhart (1909-1993) 

Op 14 oktober jl. is Jan Roodhart overleden. 
Een man die tot op het laatst zijn leven op 
zijn geheel eigen manier leidde. Velen wisten 
dat hij in ieder geval één grote kwaliteit 
bezat: hij had een ijzersterk geheugen. Daar
naast had hij een grote belangstelling voor 
de historie van Eemnes, de plaats waar hij 
zijn hele leven heeft gewoond. 
Deze elementen zorgden ervoor dat wij in Jan 
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