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Optocht Eemnes 1976 
Ouderwetse brandspuit (niet van Eemnes) bemand 
door Eemnesser brandweerlieden. 
v.l.n.r. : Jan Ruizendaal, Willem Wortel (op de 
spuit), Jan Rigter, Henk van Hamers veld 

Interview met brandweercommandant Gerard 
Wortel (geboren 1948Y 

Aan het woord is de brandweercommandant zelf: 

"Ik weet nog steeds niet precies wanneer de 
Eemnesser Brandweer een Brandweercorps van 
vrijwilligers is geworden. Het lijkt erop, 
dat we tot na de 2e Wereldoorlog een soort 
plicht-brandweer hebben gehad. Rond 194 9 zou 
de echte Vrijwillige Brandweer zijn gaan 
draaien. 

Ik ben in 
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gekomen en ik heb in bijna 30 jaar dus heel 
wat zien veranderen. Sinds 1 januari 1976 ben 
ik commandant van het Eemnesser corps. 

Toen ik bij de Brandweer kwam, was er pas 
vijf jaar een brandweerauto in gebruik. Dit 
was een oude Ford met als bouwjaar 1938, die 
men in 1960 van de gemeente Utrecht had ge
kocht. Deze wagen heeft het niet zo lang 
uitgehouden. Als hij moest uitrukken moest 
hij vanuit de Brandweergarage aan de Raad
huislaan tegen het hoogt van de Wakkerendijk 
op. Dit lukte vaak niet en de mannen moesten 
hem dan duwen. Zodra hij op de Wakkerendijk 
reed, liep hij niet harder dan 15 à 20 km per 

Afscheid van de Commer-Brandweerwagen die van 
1967 tot 1990 gebruikt is door de Eemnesser 
Brandweer. Links staan Burgemeester mevrouw 
A.Th. de Leeuw-Mertens, Brandweercommandant 
Gerard Wortel en enkele raadsleden 
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uur. Alle nieuwsgierigen vlogen ons voorbij 
en waren al eerder bij de brand dan de oude 
Ford met zijn mannen. 
In de raadsvergadering van oktober 1966 werd 
dan ook om een nieuwe brandweerauto gevraagd. 
Die zou 63.000 gulden moeten gaan kosten. Het 
werd een Commer met lage druk. 
In 1977 kwam er een tweede auto bij. Daarvoor 
moest de Brandweergarage worden uitgebreid. 
Het werd een tankautospuit, een Mercedes, met 
hoge en lage druk. 
In 1990 ging de Commer eruit en kwam er een 
personeel-materieelwagen met losse motor-
spuitaanhanger. 
Op 10 maart 19 90 werd de nieuwe Brandweerga
rage geopend. 

Branden: 
Het aantal grote branden is in mijn tijd 
duidelijk verminderd. Boerderijbranden en 
hooibergbranden zijn zo goed als uit de tijd. 
Er zijn geen kachels meer, de preventie is 
veel beter en de gebouwen zijn van beter 
materiaal. Het risico dat er brand uitbreekt 
is geringer. Je rukt uit voor allerlei zaken: 
schoorsteenbranden, binnenbrandjes (afzuig
kappen), brandjes in milieucontainers, onge
vallen (met brand), het schoonspuiten van het 
wegdek. 

Branden die in mijn herinnering naar boven 
komen: 
- In 1974: de grote brand waarbij de boerde
rij van Hannes Wiggerts helemaal afbrand
de . 

- In 1975: de brand bij Bos aan de Geerenweg, 
waarbij een varkensschuur en de hooiberg 
verbrandden. De boerderij kon gedeeltelijk 
gered worden. 

- In 1980 bij de Jachthaven "t Raboes" waar
bij het woonhuis van de beheerder, de heer 
Bouwma, helemaal is uitgebrand. De brand 
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was al ver heen, toen wij aankwamen. 
- De brand bij Dirk Hoek op Wakkerendijk 164, 
waar het middelste deel rond de schoorsteen 
uitbrandde. Het was een schoorsteen met een 
rookluik. Binnen in het huis was vrij veel 
schade. 

- De brand in de woning achter het voormalige 
huis van Cees van Isselt op Laarderweg 116. 

Alarmering: 
Wat betreft de alarmering is er ook heel wat 
veranderd! 
Vroeger stond er een sirene achter het huis 
van Wim Westerhuis op Wakkerendijk 10. Vanaf 
ongeveer 1960 stond de sirene achter de 
Brandweergarage op Raadhuislaan 2a. Aanvanke
lijk zorgde Siem Beuk voor de bediening, 
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Opening nieuwe Brandweerkazerne aan de Noorder
singel door Burgemeester mevrouw A. Th. de Leeuw-
Mertens en Brandweercommandant Gerard Wortel 
10 maart 1990 

HKE- 195 



later ging dat nog enige tijd vanuit het 
politiebureau in Laren. 

Vanaf ongeveer 1978 werden we gealarmeerd 
door middel van de piepers. Dat was een hele 
vooruitgang. Vroeger liep meteen het halve 
dorp leeg zo gauw de sirene ging. Als wij dan 
aankwamen op de plek van de brand stond het 
altijd al vol auto's en mensen. En natuurlijk 
stond er altijd een auto boven de brandkraan! 

In de grote hervormde kerk aan de Kerkstraat 
zit een BB-sirene. Deze is ook nog enige tijd 
voor de brandmelding gebruikt. 

Opperbrandmeester (Commandant) : 
Sinds 1 januari 1976 ben ik commandant van de 
Eemnesser Brandweer. Mijn voorganger was Kees 
Hensbergen, die 3/4 jaar commandant was. 
Vanaf eind jaren vijftig tot 1975 was Bep de 
Bruijn commandant. Zijn voorganger was Izak 
Jongerden (halverwege jaren '50) die de func
tie overnam van B. Noordam. Vele jaren daar
voor (tot + 1948) was Teus Stoutenburg de 
opperbrandmeester. Vroeger waren de opper-
brandmeesters te herkennnen aan een speciale 
stok, die ze tijdens de brand bij zich droe
gen. 

Veranderingen : 
In 30 jaar tijd heb ik enorm veel zien veran
deren. Het systeem van werken, het materiaal, 
de opleiding, de oefeningen, alles werd an
ders . 
Je moet nu een all-round vakman zijn, die 
allerlei soorten van hulpverlening kan bie
den. Toen ik in 1965 begon, kreeg je nog 
helemaal geen opleiding. Er was alleen zoiets 
als een persluchtopleiding. Begin jaren '70 
begon men met de opleidingen. Nu is er één 
opleiding voor vrijwilligers en beroeps! Het 
is een modulaire opleiding; je krijgt tegen-
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woordig zelfs een module sociale vaardigheid. 
De duur van de opleiding is afhankelijk van 
de rang: 
- 1 jaar voor brandwacht 
- 1 jaar voor brandwacht Ie klas 
- 1 jaar voor hoofdbrandwacht 
- 3 jaar voor onderbrandmeester 
- 4 jaar voor officier. 
Alles gaat in de vorm van avondcursussen. 

Het terrein dat de Brandweer nu bestrijkt is 
veel breder geworden! 
Zo is in 1984 de BB opgeheven en opgegaan in 
de Brandweer. Er staat hier nog een motor
spuit van de B.B.. 

Reorganisaties : 
Na de nodige reorganisaties zijn de brand
weercorpsen tegenwoordig geregionaliseerd. Zo 

Nieuwe Brandweergarage van Eemnes aan de Noorder
singel. Geopend in 1990. Deze foto is van april 1990 
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vallen wij onder de regio Eemland. Er is één 
alarmcentrale. Alle gemeentes hebben zelf
standige corpsen, die bepaalde dingen samen 
doen. Zo is de rampenbestrijding regionaal 
geregeld. Daarvoor is speciaal materiaal 
beschikbaar. De samenwerking is goed. We heb
ben elke maand een vergadering met de regio
nale commandant in Amersfoort. 

De volgde stap, die minister Dales voor ogen 
heeft, is het instellen van een regionale 
brandweer. De gemeentelijke autonome corpsen 
zullen dan verdwijnen en er komt alleen één 
regionale commandant. Per gemeente komt er 
alleen een basispost met een basis-brandweer
zorg. Er zijn dus wel plaatselijke manschap
pen maar er is geen plaatselijke commandant 
(staat ter discussie). 
Wij zijn geen voorstanders van deze plannen 
van de minister. Als de bestaande regionale 
contacten wegvallen, valt er veel weg! Dit 
zal ten koste gaan van de motivatie! 
De toekomst zal leren, hoe er het beste ge
blust kan worden. 

Dit interview is afgenomen en uitgewerkt door 
Henk van Hees. 

Curiosa 

Benoeming of aanstelling Jan van Woudenberg 
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