
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. Katho
liek 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 huis
je 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 bij
drage 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 Laarder-
weg. 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 ont
stond brand in de rietschelven van mijn va-
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der. Ik werkte toen nog als typograaf bij een 
drukkerij in Hilversum. Mijn baas was toeval
lig met de auto langs ons huis gereden en zei 
op mijn werk:"er is brand bij jullie thuis!" 
Een week tevoren was het grote schip van Otto 
Frantsen met riet in de Eemnesser haven aan
gekomen. De Boer in Laren kon het riet op dat 
moment niet hebben. Mijn vader zei toen:"zet 
het maar bij mij neer!" Er stonden zo'n 
16.000 à 17.000 bossen riet. Op een goede 
middag ging een knecht riet halen met de kar. 
Of hij nu gerookt heeft of dat kinderen het 
hebben aangestoken, in ieder geval is de hele 
riethoop toen verbrand, 

Zoals al gezegd, het was 19 juli en dus mid
den zomer. Je had toen van de Streefoordlaan 
tot de gemeentegrens met Laren greppels waar 
toen geen druppel water in stond. Vanaf de 
Streefoordlaan tot de Wakkerendijk had je 
bredere sloten maar die stonden toen ook 
leeg. De brandweer had in die tijd alleen een 
slangenwagentje. De slang werd in de sloot 
gelegd met een korf om de modder tegen te 
houden. Ongeveer 8 pompers pompten het water 
op. De spuitgasten (±3) richtten de slangen. 
Toen er bij de rietbrand bij ons huis geen 
water in de sloten stond, moest er een andere 
oplossing bedacht worden. Er werden enkele 
auto's gecharterd. Ze werden voorzien van een 
waterton. De auto's werden naar de Gooijers-
gracht gereden want daar was een brandput van 
de gemeente Laren. Daar werden de tonnen vol 
met water gedaan. De auto's reden dan over de 
Laarderweg die toen nog een klinkerweg was, 
zodat de tonnen bij aankomst al voor drie
kwart leeg waren. Het water werd bij ons in 
de pomp gegooid maar het was zo weinig dat er 
absoluut geen druk was. Door deze primitieve 
toestanden is de hele hoop riet toen ver
brand. 

Naar aanleiding van deze rietbrand van 19 
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juli 1928 is er later een vergadering ge
weest. Ik ben naar die vergadering toegegaan 
en ze hebben me toen meteen maar benoemd als 
pomper. Dat moet in 1929 geweest zijn. De 
eerste jaren heb ik niet veel branden meege
maakt. Juist in die tijd was ik door omstan
digheden in het rietdekkersbedrijf van mijn 
vader terecht gekomen. Vanwege mijn beroep 
was ik niet altijd in Eemnes aanwezig. Ik was 
de eerste van onze familie die bij de brand
weer kwam. Later is mijn broer Izak benoemd 
als pomper. 

In 1932 kwam de waterleiding in Eemnes en 
toen werden er brandputten aangelegd. Zo kon 
je altijd aan water komen. Er werden toen 5 
brandposten ingericht. Er kwamen brandweer
karretjes met diverse slangen, standpijpen en 
straalpijpen. De 5 posten waren als volgt 
verdeeld: 
1. Eemnes-Binnen, Ned. Herv. Kerk 
2. Wakkerendijk 126 Bertus Groen 
3. Gemeentehuis Eemnes 
4. Meentweg 91 Eemnes Buiten bij G. van 't 

Klooster 
5. Streefoordlaan 2 Eemnes Buiten bij 

A. Jongerden. 

Na de aanleg van de waterleiding werd ik al 
snel benoemd tot spuitgast. Eens per maand 
waren er oefeningen. Je moest uitrukken en 
kijken hoe snel je alles op kon stellen. Dat 
was om te wennen aan het nieuwe materiaal. 
Bij elke post hoorde ongeveer 7 man. 

Hooibergbranden waren aan de orde van de dag. 
Ik herinner me weinig grote branden waar ik 
bij was. In 1938 verbrandde het huis van Hil-
horst aan de Meentweg 33. Ik was daarnaast 
bij Blom aan het werk. Ik ging om 12 uur met 
de fiets naar huis. Ik was net thuis toen de 
sirene ging. Ik hoorde dat er brand op de 
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Meentweg was en dacht dat het bij Blom was. 
We gingen er met de wagen naar toe. Toen we 
er aankwamen, lag de hele boerderij al tegen 
de grond. Het was een oude bouwvallige boer
derij. De wind waaide de polder in, dat was 
gunstig. 

In diezelfde tijd kwam ik op een zondagmorgen 
uit de kerk. We waren al getrouwd. Ik hoorde 
dat er brand was bij Teus Roodhart, een 
schoorsteenbrand. De mensen van elke post 
hadden de instructie: kom naar de post om de 
kar te trekken. Dit was een zwaar ding van ± 
100 kilo met ijzeren wielen, te zwaar voor 
één persoon om te trekken. Maar de mannen 
gingen niet eerst naar de post, ze kwamen al 
direct op de brand af. Mijn broer en ik moes
ten dan samen trekken. Bij Roodhart waren ze 
bezig geweest om in het achterste deel van 
het huis de was op te stoken. Er liep een 
asbest pijp over de zolder en deze stak door 
de kap. De pijp was nooit geveegd. Deze pijp 
was op de zolder gloeiend heet geworden. Mijn 
broer was toen commandant. Hij liet de 
straalpijp in die pijp en liet er een scheut
je water in lopen. Zo ging de brand uit. 

Deze methode werd vaker toegepast. Bij een 
schoorsteenbrand klom men op het dak en stak 
de straalpijp in de schoorsteen om zodoende 
de schoorsteen vol te laten lopen. Men zette 
een teil onder de schoorsteen om de zaak op 
te vangen. Die teil liep soms over. 
Bij Van Swieten op de Laarderweg heb ik op 
een zaterdagmiddag ook eens een schoorsteen
brand meegemaakt. Veel mensen veegden de 
schoorsteen nooit. 

In augustus 1946 is de schuur achter ons 
ouderlijk huis afgebrand. Ook toen was ik er 
niet bij . We waren in de Naardermeer aan het 
werk. Het was een grote houten schuur van 
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Grote rietbrand bij het bedrijf van J. Jongerden 
op de hoek van de Streef oordlaan en de Laarderweg. 
Deze brand vond plaats op 19 juli 1928. Links ziet 
men de contouren van de panden Streef oordlaan 6/8 
en Streef oordlaan 10 

ongeveer 10 mete r . Toen we ' s avonds t h u i s 
kwamen, l ag de he l e boel tegen de grond. De 
schuur za t vol met r i e t d e k k e r s m a t e r i a l e n , 
a l l emaa l brandbaar s p u l . De vrouw van mijn 
b r o e r had een pe t ro l eumvergas se r . Er waren 
problemen met d a t d i n g , waardoor een e x p l o s i e 
on t s tond d i e de brand v e r o o r z a a k t e . 

Begin 1955 was e r brand b i j Bruinekool op 
Wakkerendijk 90. We kregen b e r i c h t d a t de 
hooiberg in brand s t o n d . De mannen van twee 
pos ten gingen e r naar t o e . Ik was ook l i d van 
de r e s e r v e p o l i t i e . We waren b i j Bruinekool 
aan he t s p u i t e n toen de s i r e n e opnieuw g i n g . 
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Er bleek brand te zijn in Eemnes-Binnen bij 
de familie Van Wegen op nummer 194: ook een 
hooiberg! Westerhuis kwam met een bericht van 
de burgemeester: als lid van de reservepoli-
tie werd ik naar huis geconsigneerd omdat er 
een pyromaan bezig was. Later heb ik horen 
zeggen, dat er een man naar binnen was gegaan 
bij Bruinekool. Hij vertelde aan één van de 
dochters dat hij gewond was aan zijn hand 
omdat hij bij het blussen uit de hooiberg was 
gevallen. Later bleek dat dit degene geweest 
zou zijn die de hooiberg in brand had gesto
ken. Ze hebben hem nooit te pakken gekregen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden wij een 
Ausweis en mochten daarom altijd buiten ko
men. In de oorlog zijn er in Eemnes enkele 
vliegtuigen neergestort maar daar hebben wij 
als brandweer in feite niet mee te maken 
gehad. 
Ik herinner me nog goed 13 mei 1943, het was 
2.20 uur 's nachts. Er kwam een enorm licht. 
Een vliegtuig kwam uit het noordoosten over
zetten. Het was klaarlichte dag op onze 
slaapkamer. Het vliegtuig was nog niet voor
bij of daar kwam de klap! De dakpannen ram
melden, de ruiten rinkelden. In ons buurtje 
was er 1400 m2 glas stuk. Ik ging naar bui
ten. Het was een grote bende. Er lag een 
uitgerolde parachute voor mijn neus met een 
tas. In die tas zaten het codeboek van de 
marconist en zijn papieren. 
Toen liep ik in draden van een antenne. Het 
hoogteroer van het vliegtuig stond tegen ons 
huis aan, het had een gat in de straat ge
maakt. Als het een seconde eerder gevallen 
was dan zou dat stuk metaal van 3 bij 4 meter 
op onze slaapkamer zijn gevallen. De hele 
buurt lag vol met wrakstukken. De achterkant 
van het toestel was eraf geslagen. Bij Laar-
derweg 45 (Felix) lagen ook al stukken en 
brokken. Op de driesten richting Laren lag 
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het ook vol met stukken. Er zaten 5 bommen in 
en ook nog 5 mensen. 
Het vliegtuig was terecht gekomen in het land 
van Makker tegenover Van der Wardt- achter 
het kerkhof. Daar is nu de oprit voor de A-
27. Er zat een enorme krater in de grond. 

Vergoeding: 
We kregen twee kwartjes per uur. Voor zover 
ik weet kreeg je in mijn beginperiode nog 
niets . 

Alarmering: 
Vroeger ging dat met de ratel. Jan Pommer 
deed dat. Hij ging rond. Ook werden de klok
ken geluid. In de jaren '30 kwam er een sire
ne bij Westerhuis. De brandmelding ging via 
hem. Wij hadden toen al telefoon, zodat be
richten snel konden worden doorgegeven. 

Opleiding: 
In feite kreeg je in mijn begintijd geen op
leiding. Je moest zo maar meedoen. In 1952 
heb ik in Bussum een opleiding gehad van 
brandweercommandant-sjouwerman. Dat heb ik 
niet kunnen voltooien, daar ik net voor die 
tijd een ongeluk had gekregen met mijn brom
fiets en een hersenschudding had opgelopen en 
daarom nog niet in conditie was. Ik heb in 
Bussum later wel een opleiding gehad in ver
band met de BB. Omdat ik in militaire dienst 
geweest was, moest ik de BB vertegenwoordigen 
bij de Brandweer. Ik heb hier nog lessen 
gegeven bij de BB. Dat is ook in het honderd 
gelopen. Er was geen interesse en er moest 
bezuinigd worden en toen is men maar gestopt. 

Kleding: 
Toen ik begon in 1929 had je niets aan kle
ding. In de jaren '30 kregen we een helm. Na 
de oorlog kregen we een dikke zware jas. Die 
kon je in de hoek zetten en dan bleef ie zo 
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staan. 
In de oorlog kon ik eigen laarzen kopen. 
Synthetische rubber laarzen voor elf gulden. 
Dat had ik tegen de burgemeester gezegd, 
zei: "Koop ze maar en dien de rekening in 
Dat deed ik en ik ging met een briefje naar 
het gemeentehuis. Daar kreeg ik te horen dat 
ik 8 gulden kreeg. Geen 11 gulden! Ik zei: 
"Dan neem ik de laarzen mee; die zijn 

D i e 

d a n 

'*'*•' 

Opname van de grote rietbrand op 19 juli 1928 bij 
r ie tdekker Jacob Jongerden op de hoek van de Streef-
oordlaan en de Laarderweg. Rechts met het brandzeil 
afgedekt het pand Streef oordlaan 6. Op de riethoop 
met het gezicht naar deze kant : links Jan Hagen 
(1881-1950) recht Jan Perier (1883-1947). Rechts 
onderin Cobus Kroeskamp (1914-1990) die later naar 
Canada emigreerde. Van de mannen rechts op de rug 
gezien is de linkse hoogstwaarschijnlijk Bertus 
Groen (1890-1980) 
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niet van de Brandweer. Dan ga ik op mijn 
klompen of schoenen naar de Brandweer. Die 
laarzen hou ik zelf!" 

Afscheid Brandweer: 
In 1957 zijn we verhuisd van de Streefoord-
laan naar Huizen maar toch in 1988 weer naar 
Eemnes teruggekomen. Een paar jaar eerder was 
ik al weg gegaan bij de Brandweer. Ik ben 25 
jaar bij de Eemnesser Brandweer geweest. 

Brand bij mevrouw Jongerden-de Bruin: 
Tot slot komt ook de vrouw van Arent Jonger-
den aan het woord. Zij is opgegroeid op het 
boerderijtje Streefoordlaan 11. Gebouwd in 
1913. Mevrouw Jongerden-de Bruin vertelt: 
Op zondag, als de familie naar de kerk ging, 
moest er altijd één thuis blijven.Op een 
zekere zondag had ik de beurt om thuis te 
blijven. Ik moest de koffie klaarzetten voor 
na de kerk. Ik kwam in de keuken en zag dat 
de kachel uit was. Ik nam een beetje hout, 
deed er een stukje papier en een beetje pe
troleum bovenop en het joeg omhoog! Toen 
woonde Jan Fokken aan de Laarderweg, in het 
huis waar nu Breunesse woont. Hij kwam zeg
gen: "Weet je dat je schoorsteen brandt!" De 
vlammen kwamen de schoorsteen uit. 
Toen zei Jan Fokken:"Heb je aardappelschillen 
staan?" Ik zei:"Ja, toevallig nog van giste
renavond. En hij heeft de hele mand met 
schillen- we hadden nog een heel huishouwen-
in de schoorsteen gegooid en toen was het 
uit. Er kwam geen brandweer aan te pas! 

Interview afgenomen en uitgewerkt door Henk 
van Hees 
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