
RHENEN EN DE BRANDWEER

Op 26 Mei 1984 vierde de Rhenense Vrijwillige Brandweer haar
zestigjarig bestaan: met een waarlijk grootscheeps defilé van
Oldtimers, waaraan enkele tientallen oude voertuigen en enkele
handbrandspuiten deelnamen, gaf deze onmisbare Rhenense instel
ling acte de présence aan de gehele bevolking. Enige weken te-
voren, op 21 April, had de brandweer een nieuwe kazerne mo-
gen betrekken en wel in de voormalige Ford garage, welke
daarvoor jarenlang als pastorie van de Ned. herv. Gemeente
had gediend. Het was het statige huis van de fam. Recter,
gelegen op de punt waar Achterbergsestraatweg en Nieuwe Veen-
endaalseweg op de Herenstraat uitkomen.
De oude behuizing onder de poort voldeed niet meer, vooral
de ligging, midden in de binnenstad, bleek een groot pro-
bleem te zijn. De brandweer had dit pand, waar Rijnstraat en
Kerkstraat tezamen komen, in 1943 betrokken. Het was een
bekend punt te Rhenen, dat in de volksmond het Rondeel heet-
te en nog langer geleden Schenkenschans. Het laat .zich aan-
zien, dat het Streekmuseum binnenkort van de Brakken in de
Molenstraat naar dit mooie pand zal verhuizen.
Bij het 25—jarig jubileum van de Vrijwillige Rhenense Brand-
weer in 1949, is er een interessant boekje verschenen met
foto's en een overzicht van het wel en wee van deze vereni-
ging, die tot 1940 haar brandweermaterieel in een gebouwtje
tegen de Mulo in de Koningstraat bewaarde.
De Rhenense Vrijwillige Brandweer is een voortzetting van
de z.g. plichtsbrandweer. We kunnen in het gedenkschrift,
dat teruggaat tot 1897, lezen hoe na de verschrikkelijke
torenbrand in dat jaar, de Rhenense autoriteiten geconfron-
teerd werden met het probleem van een doelmatige brandbe-
strijding. Er bleek onvoldoende materiaal te zijn en van
enigszins geoefende manschappen was geen sprake. Het verhaal
schijnt waar te zijn, volgens welk de jaloerse Rhenenaren
de brandslangen van de te hulp gesnelde Wageningse brand-
weer door hebben gesneden.
Inmiddels kwam er in 1898 een gemeente verordening uit, waar-
in een plichtsbrandweer werd ingesteld. We lezen ook in het
boekje, dat, in de tijd van vóór de waterleiding, het water
bij brand in de benedenstad uit de Rijn werd gepompt; bij
brand in de bovenstad werd water verkregen uit enkele put-
ten, waarboven een pomp stond: op de Markt, op het Rondeel



en bij de Barakken (thans nog het Streekmuseum). Deze laatst-
genoemde put, die meer dan 30 m diep was, is in Mei 1.1.
bij het leggen van een nieuwe riolering in de Molenstraat
teruggevonden.
Voor bijzonderheden over deze tijd en die over de in 1924
opgerichte Vereniging Vrijwillige Brandweer en de hierbij
behorende namen van de eerste voorzitter J.van Wijngaarden,
de eerste secretaris W.A.van Hoogdalem, de commandant
D.Hoiting en zijn opvolger N.Souwerbren en niet te vergeten
de ondercommandanten N.van Waveren en H.de Rhoter en vele,
vele anderen, willen wij graag naar dit gedenkschrift ver-
wijzen.

Wij hebben getracht uit een verder verleden wat gedetail-
leerde gegevens te verzamelen en wij hebben daarbij interes-
sant materiaal gevonden.
In 1646-'-) blijkt dat de Rhenense Raad gemachtigd wordt
"omme te beramen middelen waerdoor alle vordere schade van
Brandt nae desen moge werden voorgecomen". Er wordt be-
paald dat "negen leeren, ses sware ende grote ende drie
cleijne op 't spoedigste gemaeckt mogen werden". Naast de-
ze brandladders werden ook brandhaken besteld en werd be-
paald, dat "ijder huijs naer sijne gelegentheijt van leeren
emmers versien sijn....". In die tijd was namelijk het enige
middel dat men tegenover brand kon stellen: blussen met
water, dat via leren brandemmers werd aangevoerd. De brand-
haken dienden ervoor, brandende delen zoveel mogelijk om
te trekken. Ook beschikte men over zeilen, die, nat gemaakt,
over de belendende percelen werden getrokken. In de grotere
steden beschikte men over een gebrekkig soort spuit, waaraan
rechte en kromme koperen pijpen werden geschroefd. Deze
pijpen waren echter bijzonder onhandelbaar in het gebruik.
In Amsterdam werd de eerste brandspuit in 1654 aangeschaft,
zij het dat dit een zeer eenvoudig model was. Rhenen moest
het toen nog met leren brandemmers doen. We kunnen beschik-
ken over een lijst, opgesteld in 1698, waarin vermeld werd,
wie verplicht waren zich te voorzien van een brandemmer. De
stad bijvoorbeeld behoorde er 12 te hebben, de kerk G, het
gasthuis 3, de hoofdofficier 4, de beide burgemeesters elk
3, de zeven schepenen en acht raden elk 2, waarna er meer
dan 70 namen volgen. Hierbij valt het op, dat Anna Bongaerts
en de Wed. Deijs 2 emmers, de Jodin en vele andere met name
genoemde burgers er één moesten hebben. Het Konincx huijs en
de predikanten waren vrijgesteld en Michiel van Os kon met



yz emmer volstaan, waarbij men een totaal van 141̂  emmer ver-
meldde. Zulke lijsten geven waardevolle informatie over de
inwoners van die tijd, soms zelfs met het beroep of de wo-
ning erbij vermeld.
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De hier bedoelde lijst werd vastgesteld op 14 Febr. 1698. De
brandemmers zouden voor de minste prijs worden ingekocht en
moeten worden betaald door degenen, die op de lijst stonden
vermeld. De heren burgemeesters Van Gelder en Cattenburgh,
de. oud burgemeesters Kupius en de Vael, schepen Van Laer en
de secretaris werd opgedragen, een "sodane ordre op de brant
te concipiëren en opt pampier te brengen", welke in geval



van brand afdoende zou kunnen fungeren. Behalve het origi-
neel van deze lijst, is ook het concept bewaard gebleven,
een deel hiervan is bij dit artikel gereproduceerd.

Inmiddels blijkt er een belangrijke uitvinding gedaan te zijn
door de Amsterdamse gebroeders Van der Heyde waarvan de uit-
vinder (o.a. ook van de straatlantaarn) en kunstschilder
Jan van der Heyde wel de bekendste is geworden. Deze kwam
op het idee om de starre koperen pijpen te vervangen door
leren.en-linnen slangen, waardoor A° 1672 een omwenteling
in het brandweerwezen heeft plaatsgevonden. Zelf zegt hij
in een aanprijzing: "... vermids daar mede het water, word :
gedreven en geleyd door een lange en buygelijke buys, om
hare gedaante, SLANG, genaamt, die men kan verlangen naar eys
en welgevallen: en leyden zo wel krom, als regt, door deuren,
vensters, gaten in muren of daken, tussen, door, en over
huyzen, kerkene en torens, al waar den Brand zou mogen wezen'.'

Van der Heyde heeft dus tevens het begrip 'slang' ingevoerd.
De door hem uitgevonden brandspuit zelf bestond uit een
grote metalen bak, waarin een linnen of leren zak aan een
zuiger verbonden was. De bak moest met behulp van emmers met
water gevuld worden, waarna men met "een bequaam aantal
Persoonen of Werklieden" continu moest pompen. Later, ca
1698, werd er een zuigerpomp aan toe gevoegd, waardoor ook
de aanvoer van het water door middel van slangen kon worden
verkregen. Was de slang te kort, dan kon men een andere er
aan schroeven, "zynde de schroeven gemaakt, datze alle op
malkanderen passen". Een mooi voorbeeld van het gebruik
vinden we op een grote gravure, behorend bij een reclame
biljet van de uitvinders. Een deel ervan is bij dit artikel
afgebeeld. Ook de brandspuit zelf, afkomstig van een afbeel-
ding uit de gebruiksaanwijzing, hebben wij hier afgebeeld.
Jan van der Heyde (of Heide) werd benoemd tot opperbrand-
meester van Amsterdam, evenals zijn broer of zoon Jan, want
in allerlei drukwerk ondertekenen zij met JAN van der HEYDEN
en JAN van der HEYDEN de Jonge, Generale Brand-Meesters der
Stad Amsterdam.
Het is niet verwonderlijk, dat de brandspuit grote belang-
stelling trok en overal goed verkocht werd. Er werd een dui-
delijke gebruiksaanwijzing bij geleverd en tevens een hand-
leiding, ter reparatie van lekkages in zuigers of slangen
alsmede aanwijzingen voor reiniging en opslag.
Ook Rhenen was er betrekkelijk snel bij om zo'n nieuwe spuit
aan te schaffen. Wanneer men precies over een dergelijke
kostbare investering begon te denken is mij niet bekend. In



Het originele bijschrift bij deze foto's (opn. De Suyck)
luidt "Proberen brandspuit Juli 1916". Boven op de Markt,
onder de toenmalige Heerenstraat, rechts de Kruisstraat.





de raadsstukken lezen wij dat op 21 September 1696 ̂ ' mee-
gedeeld wordt, dat er volgens de timmerman veertig sparren
nodig zijn, om het gasthuijs (bedoeld wordt de kapel) tot
wagenhuis in te richten. Op 8 Augustus 1698 wordt in de
raad, wegens het overlijden van burg. Cattenburgh, in diens
plaats benoemd het raadslid Adriaen van Wijck, die een nieuw
reglement op de brand moet voorbereiden en tevens, zoals
reeds eerder was besloten, "omme het gasthuijs kercktje
(twelck gedispireert is tot bewaringhe van het brandtge-
reetschap) sodanigh te doen repareren en van binnen voor-
zien, als ter fine vorig goetvinden ..."..
Hoewel het in die jaren een verschrikkelijk dure tijd is
geweest na enkele jaren Franse bezetting, we lezen in de
verslagen regelmatig over de nood, het dure of niet eens
verkrijgbare graan etc., blijkt men toch in 1697 een nieuwe
brandspuit te hebben aangeschaft. Op 25 Augustus 1697"3)t4)
wordt medegedeeld, dat door "haar Ed.Mog. aan dese stad
geaccordeert (is) 200 Gl tot een nieuwe Brandspuijt". Is
dit een subsidie van de Ed.Mog. Heren Staten 's Lands van
Utrecht, of slechts een goedkeuring tot de uitgave? Hoe het
zij, op 22 December rapporteert de heer hoofdofficier
Smissaert dat ingevolge een besluit de dato (in de
stukken open gelaten!) te Amsterdam een brandspuit is
gekocht voor 386 gulden^), inclusief bijbehorende slang^)
en dat men tevens een waterbak heeft laten maken voor onge-
veer zestig gulden. Tevens is de afspraak gemaakt, dat de
verkoper, wanneer deze "herwaerts overkomen soude, omme
aen een ijgelijck de handelingh daer van te laten sien."
Dat de uitgave van 386 gulden voor die tijd een geweldige
investering is geweest moge blijken uit het gegeven, dat
het tractement voor de eerste predikant over datzelfde
jaar 350 gulden heeft bedragen!
In het Rekeningenboek over 1698-997) staat de volgende post
vermeld: "Aen Jan vander Heijden den jongen betaalt voor de
brantspuijt drie hondert ses en tachtentigh Gl en neffens
dien nogh twaalf guld en twaalf sts; voor sijne overkomste
en reijskosten herwaarts, volgens quit. dus tesamen 398-12-0".
Hiermee was men er nog niet, want er werd nog betaald "Aen
Huijbert Willem van Griethuijsen voor de scheepsvracht van
de Brandtspuijt van Amsterdam alhier te brengen, volgens
quit. 6-0-0". Steven Rietveld maakte er als rademaker, een
brantwagen bij voor 11 gulden en 11 stuivers, Abraham van
Wakenburgh kreeg voor ijzerwerk aan de brandwagen 23 gulden
en 2 stuivers en Anthonij Verweij maakte een brandhaak voor





13 gulden, 9 stuivers en 8 penningen.
Tot slot willen hier de nieuwe "Ordonnantie Bij de Magis-
traet der Stadt Rhenen gemaeckt op het Stuck van den Brandt
binnen Rhenen" van Juni 1699 bespreken. In dit Reglement,
waarvoor men als voorbeeld de Utrechtse verordening heeft
gebruikt (met allerlei aantekeningen nog aanwezig in het Oud
archief), wordt ten eerste gememoreerd dat de Magistraat
tot grote kosten de nieuw geinventeerde brandspuit en bij-
behorend blusgereedschap had aangeschaft omdat tot dan toe
hierin niet voldoende was voorzien.
In een 39-tal artikelen worden maatregelen ter voorkoming
van brand genoemd, bepalingen hoe te handelen bij brand en
wordt het onderhoud, de opslag van en het oefenen met het
materieel geregeld.
Zo mogen nieuwe woningen niet meer met stroien of rieten
daken worden gedekt en worden allerlei brandwerende bepa-
lingen genoemd met betrekking tot de aanleg van schoorste-
nen, ovens, fornuisen eesten etc. Zo moeten bijvoorbeeld de
gorters, moutmakers en brouwers hun schoorstenen elke 2
maanden, de overige burgers een maal per jaar hun schoor-
steen laten reinigen.
Wanneer timmerlieden, metselaars of anderen herstelwerk-
zaamheden verrichten die indruisen tegen de bepalingen, dan
staat hen een geldboete en verval van het burgerschap te
wachten. Niemand mag as uitstrooien, ook niet in eigen tuin
Ook het handelen van leidekkers, die met vuur en gesmolten
lood omgaan, wordt streng gereguleerd. Het branden van
takkebossen en heide in de haard is verboden, evenals het
zonder toestemming afschieten van "vuirpijlen, slangen,
voetsoeckers, klacke bussen off eenige andere vuirwercken".

Mocht er toch ergens brand uitbreken, "dat Godt verhoede",
dan moet de bewoner aanstonds alarm slaan, 's Nachts moet de
klepperman al kleppende en 'brand' roepende, zich begeven
naar de gene, die de sleutel bezit van de plaats, waar de
brandspuit wordt bewaard. Daarna moeten de hoofdschout en
de beide burgemeesters worden gewaarschuwd
Artikel 20 luidt: " Niemandt sal vermogen inde huijsinge daer
den brandt is te komen, als die geene die bequaam sijn aldaer
sulx te bewijsen, sullende daerom alle vrouws persoonen als
oock Jongens beneden de vijftien Jaeren buijten op de straten
moeten blijven staen, om het water met ordre te helpen aen-
rijcken, sonder eenige disordre aen te reghten op poene van
arbitrale correctie;".
Omdat het grootste deel van de stad op het gebergte is ge-
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SLANG-BR AND-SPUITEN
FIGÜRE, vertonendede BR AND-SPUI T, zo als die met zyn toebehoren

altyd in de Brand-{puit-huisjes gereed moet ftaan, om na den
Brand gebracht en gebruikt te werden.

A De BRAND-SPUIT zelft.
B H A N D-B O O M EN, leggende achter de Spuit-flang op de Spuit. ,
C S PUIT-SLANG, by D vaft gefchroeft, en zonder eenige omdrajingen heen en weer oveï de

Spuit gefligen, hangende de bochten wederzyds binnen de bak van de Spuit.
E SP UIT-P YP, vaft aan gemelde Slang gefchroeft, en op de Spuit, onder de Balans geleit.
F WATER-ZA K , Jeggende-op de Spuit, *o, -dat de Spuit-flang van boven <iaar mee bedekt is.
G "WATER-SLANG, met de geheele naat op een zy , zonder eenige omflagen , zo effen als

doenlyk is, opd'achterfte Voet-bank van de Spuit opgefchoten; en met het eind over d'In-
Joop-pyp L heen gehaald en om vaft gebonden. •

H GEREEDSCHAP-ZAK, voorzien met een Yzeren Hamer, Nyptang, f a 6 bosjes \fc>el-
tou , 4 Leere Dicht-bind-lappcn, enSagleere Schroef-ringen, hangende aan 't achtcrend
van de Balans.

I T OU, om de Spuit-pyp en Slang , des noodig, mee op te haaien na de hoogte , hangende aan
't zei ve achter-end van de Balans.

K TREK-TOU van de Spuit, opgefchoten hangende aan 't voor-end van de Balans.
M Twee LAMPETTEN , elk voorzien met 6 a 8 Pek kranffen , om des nachts met d'eene by

de Brand-fpuit, en met d'andere by de Water-zak te lichten.
N H A N D - L A N T A R E N met een Kaars daar in, ora omtrent den Brand lopende.pee te

lichten.
* ' > •

Gedrukt voor ÏAN van der HEYDEN, en JAN van der HE



legen, en er dus moeilijk water te verkrijgen was, moest
iedere eigenaar van een put gedogen dat in geval v,r>n .r: d
van deze putten gebruik gemaakt zou worden. Was er 's nachts
brand, dan moest iedereen voor het huis een lantaarn m t, t
brandende kaars uithangen, tot de dag gekomen was of üe
brand over zou zijn.
De brandspuit en het blusgereedschap, dat in het Gasthuis-
kerkje bewaard werd, moesten, nog steeds volgens het regle-
ment, regelmatig geïnspecteerd worden. Tot het bedienen en
gebruiken ervan waren aangesteld een elftal met name ge- .
noemde timmerlieden en metselaars, iets dat in vele steden
zelfs nog tot in de achttiende eeuw gebruikelijk was.
De sleutel werd beheerd door de stadstimmerman Willem
Wichaerts, die tevens brandspuitmeester was. De drie poort-
wachters, de klepperman en zijn zoon, de omroeper en vele
anderen, waaronder Peter de Molenaer en Cornelis de Mole-
naer, waren aangewezen om het water te putten, de water-
vaten te vullen en de spuit te pompen. De smeden (4 met
name genoemd) en hun knechten moesten bij de putten paraat
staan om "off het gebeurde dat een kettingh off ander
ijserwerck quam te breecken het selve aenstonts te repareren'.'
Bij oefeningen met de brandspuit kreeg iedereen volgens het
reglement een loon van 10 stuivers, de brandspuitmeester
kreeg voor het bewaren, smeren en het overig onderhoud een
jaarlijks tractement van 12 gulden.
De Magistraat zorgde voor de aanwezigheid van een waterbak
op een slede, aan iedere openbare put vastgemaakt met een
haak. De bakken, die altijd met water gevuld moesten zijn,
en voorzien waren van een deksel, moesten in geval van brand
door de karlieden met hun paard en een geschikt tuig, naar
de plaats van de brand worden gesleept. De eerstaankomende
kreeg een premie van 5 gulden, de tweede 4 gulden enz.
Tot slot werd bepaald dat, voor zover niet nader aangeduid,
de helft van de in de bepalingen genoemde boetes voor de
helft aan de aanbrenger en voor de wederhelft aan het wees-
huis toe zouden komen.

Zo kunnen wij nu constateren dat men in het Rhenen van 1698
reeds over een goed georganiseerde en voor die tijd goed
geëquipeerde brandweer heeft kunnen beschikken.

Oudarchief Rhenen:
1) OA 108 5) OA 15 pag. 94
2) OA 15 6) OA 46A 22 Dec. 1697 H.P.Deys
3) OA 70 7) OA 186
4) OA 15
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