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Rond de bouw van het brandspuitenhuisje op 
het Kerkplein 

Arie A. Manten en Huub A. Manten-Werker 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Op het Kerkplein staat een oud brandspuitenhuis. Een monumentje, 
hoewel het niet als zodanig op enige monumentenlijst staat. Helaas. Het 
aantal van dergelijke brandweerhuisjes uit het midden van de 19de eeuw 
is in Nederland klein geworden. We gingen het ontstaan van het Breuke-
lense brandspuitenhuisje na. 

Fusieplannen 

Een van de ingekomen stukken in de vergadering van de gemeenteraad 
van Breukelen-St. Pieters van 22 augustus 1867 was een verzoek van A. 
Brugman om ontslag als brandmeester van die gemeente. Het werd hem 
eervol verleend, met daarbij het verzoek om nog wel in deze betrekking te 
blijven functioneren tot een plaatsvervanger zou zijn benoemd. 

Dit feit zal aanleiding zijn geweest om wat meer aandacht te geven aan 
de brandweer. In de vergadering van 17 december 1867 bracht de voor
zitter, burgemeester J.A. Spengler, rapport uit: de toestand waarin het 
brandwezen van de gemeente verkeerde was niet zo gunstig. Hij bracht de 
mening naar voren dat een samenvoeging van de brandweer van 
Breukelen-St. Pieters met die van Breukelen-Nijenrode wenselijk zou zijn. 
De gemeenteraad kon zich niet met dat voorstel verenigen en drong aan op 
een goede regeling binnen de eigen gemeente. Misschien werd de politieke 
nederlaag die de burgemeester hier leed mede beïnvloed door het feit dat 
hij nog pas kort tevoren burgemeester van Breukelen-St. Pieters was 
geworden. 

Ruim een jaar later, in de raadsvergadering van 30 december 1868, 
kwam de voorzitter weer op de zaak terug. Hij deelde mee dat Breukelen-
Nijenrode het voornemen had door aankoop van een nieuwe brandspuit het 
brandwezen in die gemeente te gaan verbeteren en drong nogmaals aan op 
"een vereenigen van het brandwezen der beide gemeenten". Na een 
discussie waaraan alle leden van de raad deelnamen werd besloten aan de 
raad van Breukelen-Nijenrode mee te delen dat Breukelen-St. Pieters haar 
brandwezen met dat van Breukelen-Nijenrode samen zou willen voegen. 
Ook de voorwaarden om tot een dergelijke fusie over te gaan werden 
geformuleerd. Voorafgaande aan de samenvoeging zou al hetgeen tot de 
brandspuit behoorde in goede staat gebracht moeten zijn. Breukelen-St. 
Pieters verklaarde zich verder bereid een derde deel bij te dragen in de 
kosten van de bouw van het nieuwe brandspuitenhuis en voortaan even
eens een derde deel te dragen van de kosten van de gezamenlijke brand
weer. Zou het op een later tijdstip toch weer komen tot een scheiding in het 
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brandwezen, dan zou Breukeien-St. Pieters de eigen brandspuit terug 
moeten krijgen en zou een derde van de waarde van het brandspuitenhuis 
moeten worden uitgekeerd, op grond van een schatting te maken door een 
commissie van vier personen, waarvan beide gemeenteraden er elk twee 
zouden moeten benoemen. Het brandwezen in Breukeleveen zou buiten de 
aan te gane samenwerking moeten blijven, evenals een vermoedelijk op te 
richten brandweer in Portengen. 

Op 22 februari 1869 kwam het voorstel ter sprake in de raad van 
Breukelen-Nijenrode. Na een algemene discussie werd het volgende besluit 
genomen: 

1 Zich involge omschreven met de gemeente Breukelen St. Pieters, onder magtiging 
van Heeren Ged. Staten van Utrecht te verstaan omtrent de gemeenschappelijke 
regeling van het brandwezen. 

2 Voor deze gemeente eene nieuwe en doelmatige brandspuit aanteschaffen en ten 
deze gebruik te maken van het voorstel van de fabrikanten Belder & Cie te 
Amsterdam om alvorens eene bepaalde keuze te doen eene door hem voor doelmatig 
gehouden wordende spuit te beproeven en te zien werken. 

3 Om de kosten welke voortvloeyen uit den aankoop van eene nieuwe brandspuit en 
de reparatien aan de oude, zoo mede die van de daarstelling van een nieuw 
brandspuitenhuis met den aankleve van dien te dekken door het aangaan eener 
geldleening en het bedrag dier leening afhankelijk te stellen van het werkelijk 
bedrag dier kosten; wordende Burgemeester en Wethouders gemagtigd die in ver
band hiermede uit te schrijven. 

Op 3 maart 1869 werd in de raad van Breukelen-St. Pieters mededeling 
gedaan van het besluit van de buurgemeente. De fusie zou tot stand kunnen 
komen zodra de nieuwe spuit van Breukelen-Nijenrode zou zijn aangekocht. 
Verder werd besloten de spuit van Breukelen-St. Pieters "door de Heeren 
Belder en Cie uit Amsterdam te doen nazien en de noodige verbeteringen 
daaraan te doen bewerkstelligen". Meegedeeld werd "dat genoemde Heer 
Beider Donderdag e.k. voornemens is de nieuw aan te koopen brandspuit in 
Breukelen Nijenrode te beproeven". De leden van de raad van Breukelen-St. 
Pieters werden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 

Voor de raadsvergadering van Breukelen-St. Pieters van 16 april 1869 
was ingekomen "een besluit van HH Gedep. Staten houdende magtiging ten 
einde in gemeenschappelijk overleg te treden met het gemeentelijk bestuur 
van Breukelen Nijenrode tot regeling van de aangelegenheden van het 
brandwezen". Een overeenkomstig bericht kwam op diezelfde datum aan de 
orde in de raad van Breukelen-Nijenrode. De weg naar de beoogde fusie lag 
nu open. 

Brief van D. Willink van Collen 

Op de üjst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 
Breukelen-Nijenrode van 16 april 1869 stonden nog enkele brieven. Burge
meester en Wethouders van Laag Nieuwkoop hadden laten weten niet te 
voelen voor een gemeenschappelijke regeling van het brandwezen met Por
tengen. De kerkvoogden te Breukelen hadden een brief gestuurd, gedateerd 
12 april, over het afstaan van grond voor de bouw van een nieuw brand-
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spuitenhuis. Maar het meest belangwekkend was een schrijven van de heer 
D. Willink van Collen te Amsterdam met de volgende inhoud: 

Amsterdam 8 april 1869 
Aan 

de gemeentebesturen van Breukelen Nijenrode en 
Breukelen St. Pieters 

Toen mij voor eenigen tijd ter oore gekomen vas dat het brandwezen van Breu
kelen St. Pieters met dat van Breukelen Nijenrode vereenigd zou worden, juichte ik dit 
plan, bij eene zoo naauwe vereeniging der gemeenten zeer toe, maar tevens kwam de 
gedachte bij mij op dat bij eene dergelijke verandering en mijns inziens groote ver
betering, er ook eene aanzienlijke verandering in het materieel dat zeer gebrekkig is, 
mede in verband moet staan. Ik nam die in ernstige overweging en vatte doordrongen 
van de behoefte, het besluit op, om, ten bewijze hoezeer ik met het plan ingenomen 
was en hoeveel prijs ik er op stel dat tusschen de gemeenten Breukelen Nijenrode en 
Breukelen St. Pieters voortdurend eensgezindheid en welvaart heersche, aan de 
gemeente Breukelen Nijenrode als een blijk van belangstelling en tot aandenken 
tengeschenke aantebieden den koopprijs van de door Heeren Burgemeester en Wet
houders van Breukelen Nijenrode bestelde nieuwe brandspuit benevens de kosten 
voor het daarvoor te bouwen brandspuitenhuis. Zoomede herstellingen van hetgeen 
tot voormeld aan ieder van de beide brandspuiten van beide gemeenten nodig mögt 
zijn, in het vast vertrouwen dat de vereeniging van dat brandwezen thans tot stand 
gekomen in het belang van beide gemeenten niet alleen voortdurend stand houde, 
maar al meer en meer tot aansluiting leiden zal en Heeren Burgemeester en Wet
houders in hun beleid voortdurend meedewerking zullen ondervinden. 

Mij vleijende dat dit geschenk door de gemeenten welwillend zal worden aange
nomen heb ik de eer en de meeste achting te zijn 

UwEd DW Dienaar 
w.g. D. Willink van Collen 

Nadat dit schrijven "voor den Raad eene aangename verrassching had te 
weeg gebragt en algemeen werd gewaardeerd al hetgeen door den edelen 
gever is toegebragt en bij voortduring wordt toegebragt om de bloei en de 
welvaart dezer gemeente te bevorderen", werd op voorstel van de voor
zitter het aanbod van de heer Willink van Collen met algemene stemmen 
door de raad aanvaard. 

Erfpachtovereenkomst met de kerkvoogden 

Daarna stelde de voorzitter de brief van de kerkvoogden aan de orde. 
Deze had betrekking op het terrein waarop men het brandspuitenhuis 
wilde plaatsen. Hij meende dat er, nu de raad op de hoogte was van het 
schrijven van de heer Willink van Collen, geen bezwaar tegen zou kunnen 
zijn om dit terrein te aanvaarden, aangezien ook de kosten van het dempen 
van een daar aanwezige sloot door de gulle gever zouden worden gedragen. 

Zonder hoofdelijke stemming werd daarop besloten het terrein voor 99 
jaar in erfpacht te nemen, tegen een vergoeding van f 5,- per jaar. 

Volgend op een gemeenschappelijke vergadering van de twee gemeente
raden, besloot de raad van Breukelen-Nijenrode op voordracht van B&W op 
7 mei 1869 tot "daarstelling van eene gemeenschappelijke brandweer voor 
de gemeenten Breukelen-Nijenrode en Breukelen St. Pieters, met uit
zondering van de buitenwijken Portengen, Kortrijk en Breukeleveen" en tot 
het vaststellen van een verordening inzake de gemeenschappelijke brand-
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weer. Op 4 augustus 1869 werd aan de raad van Breukelen-St. Pieters 
meegedeeld dat Gedeputeerde Staten de verordening hadden goedgekeurd. 

Afzonderlijke brandweer voor Portengen en een deel van Ruwiel 

Inmiddels was op 11 juni 1869 in de raad van Breukelen-Nijenrode de 
regeling van het brandwezen in Portengen aan de orde geweest. Het 
voorstel was om te komen tot een gezamenlijke brandweer voor Portengen, 
Kortrijk en een gedeelte van Ruwiel. De burgemeester had tevoren al ge
sproken met een commissie uit de raad van Ruwiel en daaruit vastgesteld 
dat die bereid was aan een dergelijke regeling mee te werken. Daarentegen 
bleek de gemeente Laag Nieuwkoop er zich niet bij te willen aansluiten. 
Intussen had de burgemeester bij hen nogmaals aangedrongen om toch tot 
toetreding te besluiten. 

De realiteit onder ogen ziende, boog de raad van Breukelen-Nijenrode 
zich vervolgens over een voorontwerp van een overeenkomst tussen hun 
gemeente en Ruwiel. Besloten werd (a) bij Gedeputeerde Staten machtiging 
aan te vragen om tot een dergelijke regeling voor de brandweer in Por
tengen en een deel van Ruwiel te mogen komen, (b) de tekst van het ont
werp vast te stellen, en (c) B&W toestemming te geven om, zodra Gedepu
teerde Staten zich instemmend zouden hebben uitgesproken, een regeling 
met de gemeente Ruwiel aan te gaan en zo mogelijk daarbij toch nog ook de 
gemeente Laag Nieuwkoop te betrekken. 

Bezwaren tegen de samenstelling van de brandweer 

De op 7 mei 1869 door de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode aan
genomen verordening en de manier waarop daaraan praktische uitvoering 
werd gegeven genoten niet ieders onvoorwaardelijke instemming. Op 5 
augustus kwam in die raad een op 14 juli 1869 gedagtekend bezwaarschrift 
aan de orde waarin tien mannen protesteerden tegen de regeling en de 
samenstelling van de brandweer. De ondertekenaars waren A. de Wit, J.J. 
Coens, W. van Stam, W. Schoonderwoerd, Wnd van Stam, H. Boom, R. de 
Jager, C.F. Wilford, R. Graes en G.H. van der Wilt. 

In een mondelinge inleiding tot de behandeling van het bezwaarschrift 
zei de voorzitter, burgemeester Mr. J.A. Spengler, "dat het grootste bezwaar, 
hetwelk zich bij elke administratie voordoet, gelegen is in de onmogelijk
heid om het ieder individu naar genoegen te maken, zooals adressanten dan 
ook zelven erkennen niet het geval kan zijn bij de regeling van de brand
weer. Hij vindt de bewering dat de aanstelling van personen tot kom man -
deurs, die allen betrekkelijk nog jong zijn, van wie sommige nog weinig 
ervaring bezitten en één zelfs getoond heeft zijne eigene zaken niet te 
kunnen beheeren, zonder verdere aanduiding, zoo algemeen dat het 
moeijelijk is een juist denkbeeld van hunne argumenten te bekomen, en 
gelooft derhalve den Raad in overweging te moeten geven zich niet te 
vereenigen met de geopperde bezwaren, maar dit jaar altans zich te houden 
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Afb. 1. Zo stond het brandspuitenhuis op het Kerkplein er bij in juli 1986. Het in 1869 
gestichte gebouwtje vas toen inmiddels al veer geruime tijd buiten gebruik. (Foto Mv. 
M. Kiela, in foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

aan de vastgestelde regeling ". 
Het raadslid D. van Stam nam aan dat de bezwaren van de brief

schrijvers voornamelijk betrekking hadden op de benoeming van de brand
weercommandanten C. Veenman, J.W. Kramer en J.J. van Willigenburg, om
dat die ongehuwd waren en het voor gehuwde personen aanstootgevend is 
te moeten gehoorzamen aan bevelen van ongehuwden, en op de aanstelling 
van T. Hoogendoorn, timmerman en aannemer, die failliet was gegaan. De 
voorzitter achtte het in antwoord daarop juist wenselijk dat jeugdige en 
tevens ter zake kundige mannen worden benoemd. 

Daarop stak het raadslid F. Vos een lang verhaal af. Hij betreurde het dat 
het ingekomen stuk een geest van oppositie ademde, "eene oppositie die 
toch in deze gemeente hoe langer hoe meer zich uitstrekt en het regeren zal 
onmogelijk maken indien men haar niet krachtdadig weerstand biedt". Hij 
stelde dat de briefschrijvers onvoldoende hebben getracht "om regtmatige 
bezwaren of grieven aan het oordeel van den Raad te onderwerpen". Op zijn 
voorstel werd de behandeling van het bezwaarschrift verdaagd tot een 
volgende raadsvergadering. 

Dienstplicht bij de brandweer 

Op 13 augustus 1869 kwam een nader uitgewerkte verordening "rege
lende den aard en duur van persoonlijke diensten in de gemeente, in het 
bijzonder betreffende de brandweer" aan de orde in de gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters. Ondanks de bezwaren die op dit punt in de buur
gemeente Breukelen-Nijenrode reeds naar voren waren gekomen nam de 
raad het voorstel met algemene stemmen aan. Drie dagen later, op 16 
augustus, kwam een overeenkomstig raadsstuk aan de orde in de 
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gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode. Het werd daar aangenomen met 
vijf stemmen voor; de heer L. de Groot onthield zich van stemming. Het 
kunnen oproepen van mannen om tijdelijk verplicht dienst te doen bij de 
brandweer had nu in beide gemeenten een steviger juridische basis 
gekregen. Het bezwaarschrift van A. de Wit en negen anderen maakte in de 
voortgezette behandeling op 16 augustus 1869 geen kans meer. Met vier 
stemmen tegen twee (die van de heren L. de Groot en D. van Stam) werd 
het ongegrond verklaard. 

Op 14 oktober 1869 werd aan de raad van Breukelen-St. Pieters mee
gedeeld dat er een brief binnengekomen was van H. van der Grift, waarin 
deze te kennen gaf dat hij, noch zijn zoon, zich gehouden achtte "dienst te 
doen aan de spuit dezer Gemeente". Besloten werd hem te laten weten dat 
de raad zijn bezwaar niet deelde. Op 27 april 1870 stond er opnieuw een 
bezwaarschrift van H. van der Grift tegen zijn plaatsing bij de brandweer 
op de agenda van deze gemeenteraad. De raad wees het af, omdat men de 
argumenten onjuist en overdreven vond. Hetzelfde lot onderging een 
request van A. de Wit, die om vrijstelling van dienstplicht bij de brandweer 
had gevraagd. Dit verzoek werd door de raad "van de hand gewezen op 
grond zijne te presteren diensten niet geacht kunnen worden hinder 
toetebrengen aan zijn lichamelijke gestel". 

Inmiddels was nog in 1869 de bouw van het brandspuitenhuisje ter 
hand genomen en de nieuwe brandspuit aangeschaft. Het Kerkplein had er 
een heel ander aanzien door gekregen. De plaats van het brandspuiten-
huisje lag gunstig als er snel moest worden uitgerukt. Bovendien kon men 
gebruikte brandslangen daar goed laten drogen: ze konden aan de kerk
toren worden gehangen. 

Zon drie jaar later, op 12 november 1872, kwam in de raad van 
Breukelen-Nijenrode nog een schrijven van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht van 28 augustus 1872 aan de orde, waarin deze lieten 
weten toch nog wat bezwaren te hebben gekregen tegen de verordening tot 
wijziging van het brandwezen van 7 mei 1869 van de gemeente Breukelen-
Nijenrode. De raad besloot aan die bezwaren tegemoet te komen en Gede
puteerde Staten te verzoeken "het beproeven der brandspuiten afzonderlijk 
te beproeven". In een brief van 23 november 1872, die op 16 januari 1873 
in de raad van Breukelen-Nijenrode aan de orde kwam, lieten Gedepu
teerde Staten weten nu geheel met de opnieuw vastgestelde verordening te 
kunnen instemmen. De samenvoeging van de brandweren van Breukelen-
Nijenrode en Breukelen-St. Pieters, de buitengebieden uitgezonderd, had 
toen echt definitief zijn beslag gekregen. 
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