
Interview met Wim Westerhuis (geboren 1910) 

Ik ben bij de Eemnesser Brandweer gekomen 
nadat de waterleiding was aangelegd. Het moet 
dus na 1932 geweest zijn. Mijn eerste brand 
was de brand bij Jan van Eijden in 1935. 

Mijn vader Jordanus Westerhuis was ook al bij 
de brandweer. Hij verzorgde het materiaal 
voor de spuit van Buitendijk. Hij leefde 
erin! Je had dan zo'n 12 man aan de pomp. Dat 
was veel maar dat was wel nodig, want het was 
zwaar werk; 5 à 6 man zorgden voor het uit
leggen en opruimen van de slangen. Bij grote 
branden werd toen de klok geluid en er ging 
iemand rond met de ratel. 
In vaders tijd waren de gemeenteraadsleden de 
commandanten van de brandweer. Als er brand 
was, liepen ze met een speciale staf rond om 
herkend te worden. Er waren toen twee ouder
wetse brandspuiten die door paarden getrokken 
moesten worden. Ze stonden onder de torens 
van de Hervormde kerken van Buitendijk en 
Binnendijk. 
In 1932 met de komst van de waterleiding kwam 
er ander materiaal. De oude spuiten bleven 
bewaard. Ze werden achter de hand gehouden 
voor noodgevallen als de waterleiding kapot 
zou zijn. 
Met de mobilisatie in 1939 zijn ze nog opge
knapt. Die van Binnendijk bleef bij Bertus 
Groen (Wakkerendijk 126) en die van Buiten
dijk bij Dirk Bieshaar (Wakkerendijk 17). Die 
spuiten zijn echter nooit meer gebruikt. 

Uit mijn kindertijd herinner ik me enkele 
grote branden in Eemnes. In 1921 die van 
Dikke Torentje en Het Rooie Kruis. Ik ben er 
gauw naar toe gelopen toen we het hoorden. Ze 
kwamen met de spuit net tot aan de goot. Bij 
de torenklok is toen het een en ander gaan 
smelten. Ze zeggen dat daardoor één wijzer 

HKE- 183 



verloren is gegaan, zodat die klok tot op de 
dag van vandaag maar één wijzer heeft. 

Organisatie : 
Toen ik bij de brandweer kwam, waren er 5 
posten in Eemnes: 
1. bij Dikke Torentje (slangenwagen onder de 

toren) 
2. bij Bertus Groen Wakkerendijk 126 
3. achter het oude Gemeentehuis (ook een 

slangenwagen) 
4. bij les Jongerden (hoek Streefoordlaan-

Laarderweg) 
5. bij Gart v.'t Klooster op Meentweg 91. 

Bij iedere post stond een tweewielig karretje 
met materiaal. 
De slangen werden in het begin in de toren 
gedroogd. Er stond een brug in het midden. 
Daar werden de slangen overheen gehaald met 
een lange lijn. Zo bleven ze een paar dagen 
hangen. 

Een aantal branden zijn speciaal in mijn 
herinnering achtergebleven. Allereerst de 
brand van de boerderij van Jan van Eijden op 
Meentweg 55 in 1935. Het was op een zater
dagmiddag, net 12 uur. Er waaide een lekker 
windje. We konden maar blussen met één straal 
water. Er was geen druk, we hadden te nauwe 
pijpen. In Binnendijk hadden ze heel dikke 
pijpen. Bij de Tol waren ze nog een paar 
duims dik. Hoe verder je de Meentweg op ging, 
hoe nauwer de pijpen werden. De boerderij is 
helemaal afgebrand. De rietstoppels kwamen 
tot over de Eem terecht. 

Rond 1938 verbrandde de boerderij van Izak 
Hilhorst op Meentweg 35. De eerste melding 
kwam toen bij ons. Wij moesten elkaar dan 
waarschuwen. Het was net 12.00 uur. Er stond 
een hoop wind. Er was geen hooiberg. 
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In 1942 brandde het huis Klassenburg af op de 
Wakkerendijk naast Aart Kuijer. Het was één 
groot pand, in vier woningen verdeeld. 

In 1942 was ook de grote brand van de boerde
rij van Keizer aan de Seldenrijkweg. Een 
Engels vliegtuig had brandbommen en een bom 
laten vallen op de driest. De krater van de 
bom ontstond een stukje vóór de boerderij in 
het bouwland. Op het terrein lagen brisant
bommen en fosforbommen. Bij wrijving brandden 
ze. Daardoor is de boerderij in brand ge
raakt. Er zijn nog veel meubels uit het huis 
gehaald. Die zijn buiten in de openlucht 
opgeslagen. We moesten zeilen halen. We waren 
met een stel jonge jongens: Jan Steenman, Jan 
Heek en Jan Ruizendaal. We werden aangehouden 

! . * 

Links de oude boerderij van Jan van Eijden, 
Meentweg 55, die afbrandde op 10 augustus 1935, 
Dit is een zicht vanuit de polder met de dijk 
vóór de boerderij 
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door de Duitsers. Maar we kwamen alleen terug 
met de zeilen. Je moest niet bang zijn. De 
boerderij van Keizer is toen helemaal afge
brand. 

Tien jaar later, in 1952, was er nog eens 
brand bij Keizer aan de Seldenrijkweg . Een 
schuur met stro bedekt, had vlam gevat. De 
brandweer van Baarn werd gewaarschuwd en ook 
2 posten van Eemnes kwamen opdagen. Maar we 
konden er met de slangen niet komen omdat het 
te ver van de weg af was. We hebben het vuur 
toen met emmers water en takken geblust. 

In 1947 is de boerderij op de hoek van de 
Laarderweg en de Meentweg afgebrand. Daar 
woonde o.a. het gezin van Jan Fokken. De 
brand ontstond 's middags met het eten koken. 
Ze hadden een halve emmer benzine in de ka
chel gegooid. We wilden zeilen leggen bij Van 
Hamersveld, de naburige boerderij aan de 
Meentweg. Dat mocht niet van Bertus Groen, 
die toen de baas was. We hebben het toch 
gedaan. Er was nl. een enorme vonkenregen bij 
een noord-oostenwind. 

In 1950 was er een grote hooibergbrand bij 
Arie en Han Stalenhoef op Wakkerendijk 212. 
Daarbij zijn 2 hooibergen en een schelf be
trokken geweest. Bij die brand heb ik nog een 
verschil van mening met de burgemeester ge
had. Hij wilde stoppen en de brandweer terug
trekken. Ik wilde nog de wacht blijven hou
den. Het rieten dak van de boerderij brandde 
even maar dankzij het toezicht kon uitbrei
ding voorkomen worden. 
Ik wist alle brandweerkranen precies te vin
den. Bij deze brand kon Bep de Bruijn er één 
niet vinden. Ik wist hem op te sporen: er lag 
een bonk zand bovenop. 

Een andere beruchte hooibergbrand was in 
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Eemnesser Brandweer na wedstrijden in Mijdrecht 
dwaar de 2e prijs behaald werd op 19 mei 1951. 
Voorste rij (gehurkt) v . l . n . r . : Jan Ruizendaal, 
Teus Roodhart, Jan Rigter, Cees Hensbergen. 
Middelste rij v . 1. n . r . : Wim Westerhuis, 
Opperbrandmeester B. Noordam, Aalt Roodhart, 
Rut van Klooster, Hannes van Eijden, Piet Mak
ke r , Bep de Bruijn, Anton Rozenberg. 
Achterste rij v . l . n . r . : Henk Eek, Jan van Hees 

1955 . Ik k r e e g h e t b e r i c h t d a t e r een h o o i 
b e r g i n de b r a n d s t o n d b i j B r u i n e k o o l op 
Wakkerend i j k 9 0 . 
Een p o o s j e l a t e r kwam h e t b e r i c h t d a t e r 
h o o i b e r g b r a n d was b i j Van Wegen op Wakkeren
d i j k 194 . De s i r e n e g i n g dus wee r ! Ik kon 
geen c o n t a c t k r i j g e n met de j o n g e n s . Daarom 
i s Baa rn g e b e l d . O n d e r t u s s e n kwam de p o l i t i e 
met h e t b e r i c h t : u i t k i j k e n n a a r de pyromaan! 
De Eemnesse r b r a n d w e e r l i e d e n g i n g e n na e n i g e 
t i j d met een d e e l van h e t m a t e r i a a l t o c h n a a r 
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de brand bij Van Wegen in Binnendijk. De 
Binnendijkse post had pech: er zaten allemaal 
knopen in de slang. De mannen van Buitendijk 
hadden de straalpijp laten liggen bij Bruine
kool. Dus werd de straalpijp van Baarn ge
leend. Ze kwamen maar met twee man van Baarn. 
Zo was het wel tobben bij die hooibergbrand 
bij Van Wegen. 
Ze zeggen dat die pyromaan binnen geweest is 
bij Bruinekool en bij Van Wegen. Volgens 
beschrijvingen van de mensen was dat één en 
dezelfde persoon. Ze hebben hem laten lopen. 

Een hele grote brand was die van de boerderij 
van Gradus Hilhorst op Wakkerendijk 262. Dat 
was in 1959. De vrouw van Piet Seldenrijk 
belde om het door te geven. Het was zo'n 
koude stem: ze kon het er niet uitkrijgen. Je 
voelt dan dat het een grote brand is. De 
hooiberg en de hele boerderij zijn afgebrand. 
Het schijnt op de hooizolder boven de koeien 
begonnen te zijn. Er was een muziekcorps dat 
daar oefende. 

Op een keer was er brand bij Noordijk, de 
kunstschilder, op Laarderweg 110a. Het was in 
de zomer. 's Nachts ging de sirene. Zoals 
altijd waren de jongens er snel bij. Ze trok
ken hun brandweerkleding over hun pyjama aan. 
Enige tijd later kwam burgemeester Van Nie-
kerk. Hij vroeg: "Waar zijn de jongens?" Ik 
zei: "Weg!" "Dat kan niet," zei hij. En toch 
was het zo. Enige tijd later belde Bep de 
Bruijn terug. Het was een binnenbrandje. Een 
sigaret onder kleren. Alles was snel geblust. 
De burgemeester stond versteld van de snelle 
actie. Ik zei: "Ja, zo is de brandweer!" 

Jarenlang ben ik materiaalverzorger bij de 
Eemnesser brandweer geweest. Vader deed dat 
werk ook al. Bij ons thuis was ook de centra
le melding. Wij kregen de sirene in de tuin 
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achter het huis (+1940). Die bleef daar tot 
wij in 1960 verhuisden naar de woning bij het 
R.K. Verenigingsgebouw in de Kerkstraat. Na 
die verhuizing wilde ik de sirene niet meer 
houden. Hij verhuisde toen naar Haringman op 
het hoekje van De Waag. Niet zolang daarna 
nam het politiebureau Laren de alarmering 
over. 

Wedstrijden: 
De wedstrijden vormden altijd een bijzonder 
onderdeel van het Brandweerwerk. Bekend waren 
de Provinciale Brandweerwedstrijden in Mij-

Eemnesser Brandweer ± 1953 
Voorste rij v.l.n.r. : Teus Roodhart (kolenboer), 
Jan Rigter, Keek Dop, Jan Ruizendaal, Rut van 
Klooster. 
A c h t e r s t e r i j v . l . n . r . : l e s J o n g e r d e n , Wim 
Wes te rhu i s , Aalt R o o d h a r t , Cees H e n s b e r g e n , 
Hannes van Eijden, B u r g e m e e s t e r Kolfschoten, 
Henk Eek, Bep de Bru i jn . 
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drecht. Ze maakten daar stellages. Daarop 
lagen houten schijven, een soort kaasjes, die 
je moest wegspuiten. Ze moesten persé op een 
vaste plaats terechtkomen. 
Het richten van de straalpijp moest ook gede
monstreerd worden. Door een klein gaatje 
moest je een bak vol water spuiten. Als die 
vol was, viel hij naar beneden. 
Bij de haven in Eemnes was een installatie 
waar je kon oefenen hoe je moest spuiten. Het 
was nagemaakt. Het zag er net zo uit als bij 
de wedstrijden. 

Modern materiaal kwam niet zoveel aan bod. 
Wij wilden oefenen met schuimblussen. Burge
meester Van Niekerk wilde daar nooit van 
weten. Hij vond het spul te duur. 

Volgens mijn telling ben ik zo'n 32 jaar bij 
de Eemnesser Brandweer geweest. Ik ben wegge
gaan zo ongeveer in 1960. Ze waren toen al 
aan het onderhandelen over een brandweerwa
gen. Tot die tijd werkten we nog steeds met 
de wagentjes en de vijf posten. 

Dit interview is afgenomen en uitgewerkt door 
Henk van Hees. 

Brandweerherinneringen van Kees Hoogeboom 

n86"9-i$9'2')— " a  

Ik ben in mijn jeugd, rond 1910, ook bij de 
Eemnesser Brandweer geweest. 

Als er brand uitbrak, dan hielpen de mensen 
uit de buurt direct. Ze gingen meteen "brand-
brand" roepen. 

Voor het blussen werd gebruik gemaakt van een 
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