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De heer W.Fokken vertelt
"Het huis was een smederij geweest van Van de
Berg uit Blaricum. Er hadden vier gezinnen
gewoond maar in 1947 was het zó oud dat
slechts de familie Van Zuilen en wij er nog
woonden. Ons gedeelte was nog brandgevaarlijk
ook, zodat ze ons uit de verzekering hadden
gegooid. Dat hadden ze goed bekeken want twee
weken later, ik dacht in juli, brandde het
af.
Er stond een groot ouderwets fornuis bij ons
in de keuken met van die ringen er op en een
gat in het midden, dat paste precies onder de

Luchtfoto van Eemnes met rechtsonder de oude
boerderij Laarderweg 4 t/m 10 die afbrandde
op 18 september 1947
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schouw. Moeder kookte daar de was op. Naast
het fornuis stond altijd een emmer water
zodat je, als het vuur te hard ging, er een
blikje water op kon gooien. Dat vond ik
prachtig, want koud water op hete as geeft
een soort explosie, dan kreeg je mooie wolken
in de schouw. Dat ging jaar in jaar uit goed.
Maarrr
er stond ook altijd een emmer
wasbenzine in de keuken waar moeder 's avonds
de smerige overall van m'n oudste broer Herman in stopte die automonteur was.
Op een dag, moeder, de baby en ik waren
thuis, zag ik dat de kachel te hard ging, ik
pakte een conservenblikje douw het in, ik
dacht de emmer waar altijd het water in zat
en smijt het van een afstand op het vuur. Er
volgde een explosie, ik wilde het vuur nog
doven door er een dikke jas die aan een paal
hing er overheen te gooien, maar ja dat ging
ook fout, want de hele emmer viel om en de
vlammen zaten gelijk tegen het rieten dak
aan. Mevrouw Van Zuilen was aan het vegen en
ik riep: "Mevrouw Van Zuilen, het huis staat
in brand!" "Oh ja?" zei ze en ging gewoon
door met vegen dus die dacht zeker dat het
een geintje was. Binnen twintig minuten was
alles plat.
Jan Ruizendaal die bij brandweercommandant
Bep de Bruijn in de fietsenzaak werkte had
het vuur gezien. De brandweer kwam echter pas
na een kwartier, dus veel te laat. Ze hebben
nog zo'n koperen bed naar buiten gesleurd, de
grote gietijzeren wasketel en het gereedschap
uit de klompenmakerij van m'n vader, dat was
Huis van Familie Fokken, was eigenlijk de smederij
van Firma v.d. Berg-Blaricum.
Dit is alleen het vloergedeelte, er was natuurlijk
ook een boven met dezelfde ruimte, maar zeer slecht
afgeschot. Je kon zo bij elkaar in de kamers kijken;
leuk voor de kinderen.
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alles. Ikzelf wilde de duiven die we boven
hadden nog redden, maar dat ging ook niet
meer. De kippen zijn wel gered, die zaten in
de kelder en hebben we zó bij Klaver aan de
overkant over het hek gegooid. Het varken dat
mijn broer Ruth in de bedstee had verzorgd
was gelukkig al opgegeten, anders was dat ook
verbrand.
Aan de overkant stond het huis van de dominee
leeg dus iedereen zei:"Oh, jullie kunnen mooi
in dat huis want dat staat toch leeg." Maar
ja, dat kon natuurlijk nooit hè, het was gek
maar het was allmeaal veel fanatieker. Katholiek en Protestant, dat botste als de pest.
We hebben eerst een jaar bij mijn tante en
oom op de Meentweg gewoond, daarna heeft de
gemeente aan de Hasselaarlaan dat rooie huisje de "Bijenkorf" laten bouwen voor
ƒ 18.000,-- en dat mochten wij huren. Het was
wel de eerste bungalow in Eemnes!
De oude smederij is afgebroken en daar staan
nu die twee huizen onder een kap".
Heer Fokken, hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan dit speciale "brandboekje"
Interview afgenomen door Henriette Liscaljet.

Interview met Arent Jonqerden
Ik ben geboren op 18 juli 1910 in het huis op
de hoek van de Streefoordlaan en de Laarderweg. Ik was de derde zoon van de rietdekker
Jacob Jongerden en Nelletje Vlug.
Ik kreeg voor het eerst te maken met de
brandweer op 19 juli 1928. Op die dag ontstond brand in de rietschelven van mijn va174- HKE

