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BRANDBESTRIJDING DOOR DE EEUWEN HEEN 

Vuur en water 
Brandbestrijding in vroegere tijden. 
'Brand!' Deze kreet zorgde in de Middeleeuwen 
voor onmiddellijke paniek.Geen wonder! De 
houten huizen stonden dicht op elkaar waar
door ze een gemakkelijke prooi vormden voor 
het snel om zich heen grijpende vuur. 
Bovendien was er in die tijd niet zoveel tegen 
brand te doen. Het vuur kon slechts geblust 
worden met emmers water. Aanvankelijk waren 
brandemmers gemaakt van koper, later werden 
ze vervangen door leren emmmers die lichter 
waren en minder snel beschadigden. 
Vanaf de gracht of andet open water gaven twee 
rijen mensen -met veel gemors- de emmers 
door naar de plek van de brand. Als het 's win
ters vroor moesten er gaten in het ijs worden 
gehakt (het zogenaamde 'ijsbijten') om in geval 
van brand direct over water te kunnen beschik
ken. 

Veroorzakers van brand konden rekenen op 
strenge straffen die soms al in de pachtovereen
komst werden genoemd om de bewoners in te 
prenten uiterst voorzichtig om te gaan met 
vuur. Was er sprake van opzet, dan moesten de 
brandstichters dit soms met de dood bekopen. 
In 1402 werden in Utrecht twee verdachten 
van brandstichting geradbraakt. Dit gebeurde 
publiekelijk en diende als afschrikmiddel voor 
potentiële brandstichters. 

Vroege preventie. 
In 1368 loofde het Utrechtse stadsbestuur pre
mies uit aan mensen die hun huis met stenen 
en pannen bedekten in plaats van met riet en 
stro, zoals gebruikelijk was. In 1402 werden 
zelfs gratis dakpannen geleverd. 
Halverwege de vijftiende eeuw werd de stad 
Utrecht ingedeeld in een aantal kwartieren. In 
elk ervan moesten een grote brandhaak, drie 
lange en drie korte ladders aanwezig zijn en 
ieder gilde (gilden waren organisaties van 
ambachtslieden en handelaren) diende in het 
bezit te zijn van drie leren emmers en drie 
hoosvaten. Misbruik van blusmateriaal, bij
voorbeeld gebruik van brandladders bij het 

laden en lossen van schepen, werd zwaar 
gestraft. 

In 1521 bepaalde Karel V dat alle nieuwe hui
zen van steen moesten worden gebouwd. Dit 
voorschrift werd echter lang niet altijd nage
leefd. Hout was immers veel goedkoper. Daar
bij was het niet moeilijk om het voorschrift te 
negeren omdat er nauwelijks controle was op 
de naleving ervan. 

De situatie verbeterde in de zestiende en zeven
tiende eeuw toen overheden niet alleen nieuwe 
voorschriften uitvaardigden, maar ook lieten 
controleren of deze werden nageleefd. In de 
stad Utrecht moesten voortaan alle gebouwen 
beschikken over brandladders en brandemmers. 
Bleek bij controle dat de kwaliteit van met 
name brandemmers niet voldeed, dan 'sullen de 
selve Emmers datelijck aen smeken ghesneden 
ende de stucken de Eygenaers gerestitueert wor
den, die ghehouden sullen zijn in plaetse vande 
aen stucken ghesneden Emmers te betalen bin
nen drie daghen daer nae voor yder Emmer 
drie guldens (...)' 1) 

De oudste vorm van 

brandblusser! vond plaats met 

houten tonnetjes. 

Die tonnetjes waren veel 

zwaarder dan de latere leren 

brandemmers. 
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Een man met twee leren 

brandemmers op weg naar de 

brand. 

De huiselijke haard was 

eeuwenlang tegelijk 

warmte- en lichtbron, 

maar ook was hij weleens 

oorzaak van brand. 

's Zomeravonds om negen uur 

en 's winters om zeven uur 

luidde ie klok en moest het 

vuur afgedekt worden met 

een vuurdover (zie hiernaast). 

Brandwachten. 
Iedere stad had speciale brandwachten. Je had 
'kleppermannen', die door de stad liepen en 
zodra ze ergens brand ontdekten de burgers 
waarschuwden met een klepper of ratel en door 
hard 'Brand!' te roepen. Verder liepen er op 

kerktorens wachters rond om te zien of 
er ergens problemen waren. Als een 
torenwachter vanaf zijn hoge post 
brand ontdekte, of als hij een klep

perman alarm hoorde slaan, blies 
hij op een hoorn of trompet en 

iet met een vlag of lantaarn 
zien aan welke kant van de 
toren de brand was. 
Aan het eind van de achttien

de eeuw hadden de toren
wachters in Utrecht de 
gewoonte om burgers voor 
de jaarwisseling een prent 
aan te bieden met een 
nieuwjaatswens in de vorm 

van een gedicht waarin zij het 
belang van hun veeleisende taak 

benadrukten en om een fooi 
vroegen. In 1797 luidde de 

tekst: 

'Alzo wij gesteld zijn om bij den Nacht te 
waken, 
Om, als er brand ontstaat, 't elk bekend te 
maken, 
Door 't blazen uit een Hoorn, in zulk een akeli
ge tijd, 
Voldoen wij aan onze pligt en zijn altijds 
bereid, 
Ons aller evenmensch te helpen uit haar nood 
En wenschen allen toe haetlieden dagelijks 
brood. 
Neemt dan acht'bre Burgerscharen 
Bij 't wiss'len van de jaren 
Onzen groet in gunst weer aan 
En wilt ge ons een fooitje schenken, 
Dankbaar zullen wij aan U denken 
Als wij op de toren staan.' 2) 

Door de toepassing van nieuwe communicatie
middelen aan het eind van de negentiende 
eeuw werd de brandmelding verbeterd. Zo kre
gen de Utrechtse torenwachters op de Buurto-
ren in 1871 de beschikking over een telegrafi

sche verbinding met het politiebureau. In 1881 
werd die vervangen door een telefoonlijn. 
Toen aan het begin van de twintigste eeuw de 
alarmering opnieuw werd verbeterd, werden de 
kleppermannen en torenwachters overbodig. 

De slangbrandspuit. 

In de zeventiende eeuw werd volop geëxperi
menteerd met allerlei brandspuiten. Het meest 
succesvol was de slangbrandspuit, die in 1672 
werd uitgevonden doof Jan van der Heijden 
(1632 - 1712), 'opsiender van stadts brandspui
ten en brandgereetschappen in Amsterdam.' 
Voordat hij de buigzame spuitslang uitvond, 
werd het watet met metalen straalpijpen recht
streeks vanaf de pomp op de brandende gebou
wen gespoten. Door zijn vinding werd het 
mogelijk om gebouwen binnen te gaan en het 
vuur van dichtbij te bestrijden. Slangbrand
spuiten waren gemaakt van zeildoek en met 
pekdraad dichtgenaaid. De pomp die Van der 
Heijden gebruikte was een zuig-perspomp. 
Het water werd eerst uit een gracht of een 
ander water opgezogen en opgevangen in een 
waterzak. Via een slang werd het naar de pomp 
geleid en vandaar door een andere slang naar 
het vuur geperst. 

Het zware pompen werd gedaan in ploegen, die 
elkaar elk kwartier aflosten en in de pauzes een 
harrversterking kregen. Soms leidde dit bij gro
te branden niet alleen tot hilarische, maar ook 
tot chaotische situaties. 

Een slangbrandspuit was een flinke investering, 
die aanvankelijk alleen grote steden zich kon
den veroorloven. 
De stad Utrecht bestelde bij 
Jan van der Heijden drie slangbrandspuiten 
voor 1600 gulden. Kleinere plaatsen die het 
geld niet bij elkaat konden krijgen, moesten 
zich behelpen met de bestaande voorzieningen. 
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De eerste brandweerkorpsen. 
In de zeventiende en achttiende eeuw was in de 
steden de brandbestrijding hoofdzakelijk in 
handen van bepaalde gilden (doodgravers, 
wijndragers, lantaarnaanstekers, 'koornmeters 
van't uytgaande en inkomende koorn'). Maar 
ook van ambachtslieden en werklui in dienst 
van de stad (timmerlieden, smeden, slotenma
kers, metselaars) werd verwacht dat ze zouden 
assisteren bij het blussen van branden. Bij het 
blussen had de brandmeester de leiding. Hij 
was te herkennen aan een brandmeesters- of 
piketstok waarmee hij het ritme van het pom
pen aangaf. Aanvankelijk waren de stokken 2 
tot 2,5 meter lang. In de achttiende eeuw wer
den ze korter en dienden ze alleen nog als teken 
van waardigheid. 

Om de brandweerlieden te motiveren om zo 
snel mogelijk naar de plaats van de brand te 
komen, loofden gemeentebesturen premies uit. 
In Utrecht verdiende de ploeg die als eerste met 
brandspuit ter plaatse was 20 gulden. Voor 
brandwagens en degenen die voor ladders en 
zeilen moesten zorgen golden lagere bedragen. 
Degenen die verstek lieten gaan, konden reke
nen op een fikse geldboete. Om de opkomst te 

controleren moest iedereen bij brand zijn spe
ciale penning in een bus doen. 
Op het platteland werd de brandbestrijding 
meestal georganiseerd door de schout, of door 
adelijke heren die zelf een spuit aanschaften en 
mensen aanstelden om die te bedienen. 

Brandbestrijding in vroeger tijden in Loenen 
en Vreeland. 
De oudste, in het archief van het Gerecht Loe-
nen-Kronenburg, gevonden 'Brandkeure en 
Ordonnantie op het blusschen van Brand 
onder de gerechten Loenen en Nieuwersluis' 
dateert uit 1803 en werd 'onderschreeven en 
vastgesteld onder Approbatie van het Departe
mentaal Bestuur 's lands van Utrecht.'3) 
Uit dezelfde tijd en wat inhoud betreft verge
lijkbaar met het bovengenoemde document is 
het 'Reglement op het blusschen en voorkomen 
van Brand in de Gemeente van Vreeland.'4) 
Beide documenten hebben betrekking op het 
aanstellen van manschappen 'ter Beheering van 
de Brandspuiten' en de 'Order bij den Brand in 
het algemeen' maar ook op de 'voorbehoedmid
delen ter voorkoming van Brand.'Onder dat 
laatste viel niet alleen het schouwen van schoor
stenen, maar ook het voorschrift alleen te 
koken in 'bekwame Stookplaatsen of Schoor
stenen, gemetseld van Kalk of Tras, en opge
trokken ten minste een el boven het dak van 
het Gebouw.' De schoorstenen en ovens van 
bakkerijen, smederijen en fabrieken werden 
twee maal per jaar door de Schout en zijn ass-
sistenten gecontroleerd op de aanwezigheid van 
roet en vuiligheid. Bij ernstige vervuiling, volg
de er advies om de situatie te verbeteren. Bij 
verzet kreeg men 'eenen boete van twee guldens 

De 'brandwacht met de 

lantaarn maakte in de 

nachtelijke 

uren op gezette tijden een 

rondgang door het dorp. 

Deze vorm van brandwacht 

bleef in gebruik tot ver in de 

negentiende eeuw. 

Het blussen met de brandem-

mer werd in de achttiende 

eeuw vervangen door de 

slangbrandspuit. 
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Ingebruikneming van de 

eerste vierwielige motor

brandspuit van de Vrijwillige 

Brandweer Loenen. 

De foto is van ±1924 en is 

genomen op het z.g. "plein" 

(bij de ingang van de 

Spinnene). 

Op de foto zijn o.a. 

afgebeeld: Burgemeester 

EA.H.A. v.d. Velde, 

Wethouder ]an van Dijk, 

Commandant Brandweer 

H. de Ruiter, 

Brandweerlieden 

]. van Dam, C. Selders, 

J. Visser, H. van Triebt en 

Gemeenteveldwachter 

L. de Jong 

Coll.: G.]. Verb age 

telken reize.' Sloeg men het advies om de situatie 
te verbeteren in de wind, dan werd de boere ver
hoogd tot zeven gulden. 
Ook hooibergen en hooizolders werden regel
matig aan een onderzoek onderworpen. Roken 
bij 'den arbeid in turf, hooi, stroo, droog hout of 
krullen' was streng verboden. Werd iemand 
bettapt, dan kreeg hij een boete van 'dertig cents 
en voor de tweede reize zestig cents'. 
De brandspuit moest 'onder opzicht der Brand-
meesteren, door zodanige der Geaffecteerden, 
welken daartoe door Brandmeesteren zullen 
worden geordonneerd, gereinigd, gedroogd, en 
weder in het Huisje worden gezet, om in het 
toekoomende weder zonder manquemenr 
gebruikt te können worden.' 
Om in training te blijven werd er twee maal per 
jaar, op 'Dinsdag van Paaschen' en 'in de maand 
Augustus, of daaromtrent' in aanwezigheid van 
de Schout en Schepenen geoefend. 
Verder vermelden beide documenten dat 'Mans-
persoonen boven de achttien Jaaren' moeten hel
pen bij het blussen van een brand. 'Die nalatig 
is om tot Adsistentie op den Brand te koomen, 
zal verbeuren, de Brand op Nacht zijnde, ééne 
Gulden en tien Stuivers, en op Dag zijnde, ééne 
Gulden, en die, welke te laat komt, op de 
Nacht, vijftien Stuivers, en op de Dag tien Stui
vers, doch indien iemand ziek of afweezig is, of 
dat de Brand bij Nacht geweest zoude zijn, of 

het ontstaan van de Brand hem niet ter Ooren 
gekomen was, zal de zodanige van dezelve boete 
zijn geëxcuseerd.' 

Brandweerplicht. 
Voor de bediening van de slangbrandspuit was 
veel personeel nodig. Naast de gewone man
schappen had een korps, afhankelijk van zijn 
grootte, een of meer brandmeesters, comman
deurs, lantaarn- of fakkeldragers, bewaarders 
van geredde goederen, schroevendraaiers, lap-
zakdragers (een lapzak bevatte kleine brand
weergereedschappen en reparatiemateriaal) 
nodig. 
Toen in 1811 de burgerlijke stand werd inge
voerd en iedereen zich moest laten registreren 
bij het gemeentebestuur, werd het een stuk 
gemakkelijker om mensen op te roepen voor de 
brandweer. Net als voor het leger werd hiervoor 
een dienstplicht ingevoerd. Uit de gezonde 
mannen tussen de achttien en zestig jaar (in 
kleine plaatsen was dat bijna de gehele manne
lijke bevolking) werd door middel van loting 
bepaald wie zich voor een aantal jaren beschik
baar moesten stellen voor de brandweerplicht. 
Als men niet wilde blussen en hiervoor het geld 
had, dan kon men zich voor een bepaald bedrag 
per jaar uitkopen. In Utrecht was dat 'drie gul
dens', in Vreeland 'eene gulden en vijftig cents'. 
Als bewijs ontving men een uitkooppenning 
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van de gemeentontvanger. Weigerde men te 
helpen met blussen en was men niet uitge
kocht, dan kreeg men een geldboete en bij 
onvermogen om te betalen één dag gevangenis
straf. 

Een nadeel van de plichtbrandweer was de trage 
opkomst van de brandweerdienstplichtigen. 
Alleen hoger personeel ontving een bescheiden 
vergoeding. De gewone manschappen waren 
vaak onvoldoende gemotiveerd om op te 
komen voor het beetje drinkgeld dat ze als 
beloning kregen. 

Van stoomspuit tot bluspoederwagen. 
Lange tijd kon een brand het beste bestreden 
worden met een (handbediende) slangbrand
spuit. Daar kwam in de tweede helft van de 
negentiende eeuw verandering in door de intro
ductie van een door stoom aangedreven brand
spuit. 

De eerste stoomspuiten werden in gebruik 
genomen in Amsterdam en Rotterdam in 1866. 
Pas decennia later werd dit voorbeeld gevolgd 
door andere grote steden. Omdat stoomspuiten 
erg duur waren, bleef men in kleinere gemeen
ten nog lang aangewezen op de bestaande 
handbrandspuit. 

De invoering van de stoomspuit leidde in de 
grote steden tot een reorganisatie van de 
bestaande brandweer. Er werden korpsen vrij
willigers opgericht die grotendeels bestonden 
uit middenstanders die bij een brand het risico 
liepen hun nering te verliezen. Doordat voor de 
bediening van een stoomspuit minder man
schappen nodig waren dan voor een handspuit, 
had men aan een kleiner aantal vrijwilligers 
genoeg. 

De stoomspuit heeft het niet lang uitgehouden. 
In het begin van de twintigste eeuw werd de 
benzinemotor als aandrijving van de brandspuit 
in gebruik genomen. Voordeel: een motorspuit 
gaf sneller water en er waren maar twee man 
nodig voor de bediening. In het begin moest de 
spuit nog wel doot paarden worden voortge
trokken, maar in een volgend stadium dreef de 
benzinemotor niet alleen de pomp, maar ook 
de automobiel aan. Daarna volgden autospui
ten waarop ook manschappen werden vervoerd. 
Aanvankelijk waren die open. In de jaren '30 
van deze eeuw kwamen er gesloten brandweer
wagens die de brandweerlieden meer bescher

ming boden en meer materiaal konden vervoe
ren. 

In de loop der jaren ontstonden er nieuwe blus
methoden. De lagedrukspuit maakte plaats 
voor de hogedrukspuit met nevelblussing waar
door de waterschade beperkt kon blijven. Het 
rijdend materieel werd geleidelijk aan uitge
breid. Naast tankautospuiten, ladder- en slan-
genwagens, schuim- en bluspoederwagens, 
wordt tegenwoordig ook gebruik gemaakt van 
hulpverleningswagens en hoogwerkers. De 
inzet van commandowagens verbeterde de 
communicatie tijdens branden en andere cala
miteiten. 

Brandweerkleding. 
Ook de brandweerkleding maakte een ontwik
keling door. De piketstokken en hoge witte 
hoeden van de brandmeesters raakten in de 
negentiende eeuw in onbruik. De verschillende 
rangen waren te herkennen aan armbanden of 
draagpenningen. Uniformen bestonden nog 
niet in de negentiende eeuw, maar er kwam wel 
steeds meer aandacht voor beschermende kle
ding van de brandweerlieden. In Nederland 
werd in de jaren '70 van de negentiende eeuw 

In de loop van de twintigste 

eeuw kwamen meer 

moderne middelen in 

gebruik: hier de brandweer

auto van Loenen, een open 

Austin uit 1953 met 

voorbouwpomp. Naast de 

auto staat Cors Stoker. 

Coll. ;W. Mooi]. 
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De brandweerauto van 

Loenen uit de jaren vijftig 

met onder andere de heer W 

Verhage (staande voor de 

auto:) geflankeerd door links 

Lien Stoker en rechts Bep 

Flink. 

Coll.: G.J. Verhage. 

bij de Amsterdamse beroepsbrandweer 5) de 
brandweerhelm geïntroduceerd. 
Deze leren helm leek op die van het Pruissische 
leger. Hoewel deze overeenkomst rond de 
Tweede Wereldoorlog aanleiding was tot veel 
kritiek, bleef de helm in gebruik. Er werd alleen 
een neklap aan toegevoegd en het leer werd ver
vangen door kunststof. 

Tegen het eind van de negentiende eeuw wer
den ook maatregelen genomen voor adembe-
scherming. Aanvankelijk bonden brandweerlie
den een natte spons voor hun mond. In 1875 
werden de eerste luchtmaskers ingevoerd. In de 
jaren '20 van de twintigste eeuw kwamen er fil
ter- en zuurstofmaskers en sinds de jaren '50 
wordt er gebruik gemaakt van persluchtmas-
kers. 

Uniformen deden pas in de twintigste eeuw 
hun intrede. De uitrukkleding werd lange tijd 
gemaakt van zeildoek, leer of wol. 
Tegenwoordig worden de pakken vervaardigd 
van kunststof en wordt er voor bepaalde werk
zaamheden gebruik gemaakt van speciale kle
ding, zoals duikuitrustingen, gas- en chemie-
pakken. 

De Nederlandsche Brandweer Vereeniging. 
Ondanks belangrijke verbeteringen op het 
gebied van de brandbestrijding, was er aan het 
begin van de twintigste eeuw nog geen sprake 

van eenheid in de organisatie. De wens om een 
eind te maken aan de onoverzichtelijke situatie 
en om de brandweer te organiseren was er ech
ter wel. Dit leidde in 1916 tot de oprichting 
van de Nederlandsche Brandweer Vereeniging 
(NBV), die al in 1920 het predikaat 'Koninklij
ke' aan haar naam mocht toevoegen. 
De KNBV was de eerste landelijke, overkoepe
lende organisatie op brandweergebied. Aanvan
kelijk was ze alleen een overlegorgaan van 
brandweertechnici, maar na de invoering van 
de Gemeentewet van 1851, die bepaalde dat 
burgemeesters voortaan verantwoordelijk 
waren voor de organisatie van de lokale brand
weer, raakten ook gemeentebestuurders bij de 
Vereniging betrokken, 

In de jaren '20 werd een aantal provinciale bon
den opgericht als onderafdelingen van de 
KNBV. Naast brandweerverenigingen en instel
lingen die over een eigen brandweer beschikten 
waren hierin met name gemeentebesturen ver
tegenwoordigd. 

Als eerste wetd op 1 maart 1923 de Utrechtse 
Provinciale Brandweerbond (UPB) opgericht. 
Het doel van de bond was vierledig:' a) beharti-
gingvan de belangen en verhoging van het peil 
van het brandweerwezen in de provincie 
Utrecht; b) bevordering van de eenheid in de 
inrichting en uitrusting van de verschillende 
brandweerkorpsen; c) bevordering van de 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 9 

invoering van preventieve maatregelen; d) ver
sterking van de band tussen brandweerlieden 
onderling en met organisaties die zijdelings met 
de brandweer te maken hebben.' 6) 
Men probeerde deze doelen te bereiken door 
vergaderingen, lezingen, oefeningen, cursussen 
en wedstrijden, door advisering bij de oprich
ting van vrijwillige brandweerkorpsen, keuring 
van blusapparaten etc. Ook bemiddelde de 
UPB voor haar leden bij brandspuitenfabrieken 
en verzekeringsmaatschappijen. Ter ondersteu
ning van het Utrechtse brandweerwezen riep de 
UPB een aantal gespecialiseerde commissies in 
het leven: een Adviezencommissie, een Instruc
teurs- en Rechtskundige Commissie, een Tech
nische, een Propaganda- en een Geneeskundige 
Commissie. In 1930 werd een tijdelijke com
missie opgericht om te onderzoeken hoe bös
en heidebranden het best bestreden konden 
worden. Hieruit is in datzelfde jaar de Utrecht
se Bosbrandweervereeniging (UBV) voortgeko
men. 

De UPB was in de eerste plaats bedoeld voor 
alle gemeenten uit de provincie Utrecht, maar 
ook plaatsen daarbuiten konden lid worden als 
ze toestemming kregen van hun eigen provin
ciale bond. 

Bij de oprichting van de UPB in 1923 traden 
14 van de ongeveer 70 Utrechtse gemeenten 
toe tot de Bond, waaronder de gemeente Loe-
nen aan de Vecht. 

Oprichting Vrijwillige Brandweer Vereniging 
in Loenen. 

Tot 1924 bestond er in Loenen, Nieuwersluis 
en Oud-Over (de laatstgenoemde buurtschap 
hoorde toen nog tot de gemeente Loosdrecht) 
een plichtbrandweer. Elk van de drie dorpsker
nen beschikte over een handbrandspuit, die, 
zoals hierboven beschreven, in open water 
moest worden gelegd en waarvan de slangen na 
gebruik vanaf de eerste omloop van de kerkto
ren te drogen werden gehangen.De brandweer-
plichtigen kregen 25 cent per uur. Ook de kos
ten van een assistetend korps moesten door de 
hulpvragende gemeente worden betaald, inclu
sief posten als 'voot het vangen van een paard' 
en 'voor geleverd bier.' 

Net als in andere gemeenten liet ook in Loenen 
de motivatie van de btandweerplichtigen te 
wensen over. Daarom werd tijdens een raads

vergadering in 1922 een commisie benoemd 
die zich bezig moest gaan houden met de reor
ganisatie van de brandweer in de gemeente 
Loenen. 

Na onderzoek werd de intussen honderd jaar 
oude handbrandspuit vervangen door een 
motorspuit die werd ondergebracht in het late
re politiebureau in de Spinnerie. De pomp 
stond op een houten chassis met vier houten 
wielen, werd aangedreven door een 20 pk 4-
cylinder benzinemotor en leverde ongeveer 750 
liter water per minuut. De kosten bedroegen, 
inclusief 150 meter slang, straalpijpen en kop
pelingen, F5000,- De commissie kwam verder 
tot de conclusie dat een vast korps met een vas
te jaar- en uurvergoeding een veel beter alterna
tiefzou zijn voot de bestaande plichtbrandweer. 
Men dacht dat het niet mogelijk zou zijn om 
vrijwilligers voor een niet-betaald korps bijeen 
te krijgen. Tóch kwam twee jaar later, op 3 juli 
1924, op initiatief van H. de Ruiter en de toen
malige burgemeester E.A.H.A. van der Velde 7) 
de vrijwillige brandweer tot stand. Die van 
Nieuwersluis volgde een week later. De oprich
ting geschiedde onder toezicht van de Bran-
draad, die de adviserende schakel vormde tus
sen brandweerverenigingen en gemeente 
bestuur. Op verzoek van de Brandraad werden 
de blusmiddelen voor oefening door het 
gemeentebestuut aan de vereniging afgestaan. 
In het eerste jaar werd er twee maal met het 
materiaal geoefend. 

De Vereeniging "De Vrijwillige Brandweer" 
bestond bij haar oprichting uit: 

Leden van de brandweerver

eniging Loenen bijeen na de 

verovering van de 'brand

weerstaf'. 

Op de foto staan van links 

naar rechts: Willem Mooij, 

Chris Stoker, Piet van 

Dommelen, Frank Mooij Jr., 

Jan Griffioen Rzn, Cors 

Stoker, Wim Verhage en Jan 

Dolman. 

Coll.: W. Mooij. 
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Het volledige brandweercorps 

van Loenen (foto van na 

1945). 

Voorste rij van links naar 

rechts: Antoon Flink, Wim 

Verhage, Herman de Ruiter, 

C.J. Elema, Hein Bosse, 

Geerit Versloot, Henk 

Versloot, Piet van Dijk, B. C. 

Sliggers, Cees Postma, Rinus 

de Kruijff, Joban Limburg, 

Henk van Triebt en Dirk 

Houtman. 

Achterste rij van links naar 

rechts: jaap de Groot, Prank 

Mooij Sr., Adriaan Terlingen 

en Henk van Schaik. 

Coll.: G.]. Verhage. 

a) een commandant, een onder-commandant, 
en minstens twee btandmeesters, 

b) hoofdlieden (commandeurs), 
c) brandweermannen, 
d) eereleden, 
e) donateurs. 

Initiatiefnemer H. de Ruiter werd gekozen tot 
voorzitter/commandant; verder waren alle ran
gen in het corps vertegenwoordigd, tot lapzak-
en lantaarndrager toe. Benoemingen en ontsla
gen geschiedden door het gemeentebestuur. 
Het bestuur van de vereniging bestond uit de 
hier boven onder a) genoemde personen, een 
secretaris-penningmeester, een magazijnmeester 
en een gewoon bestuurslid. 
De hoofdtaak van het bestuur was toezicht uit
oefenen op de brandblus- en reddingsmidde
len. De kosten van de veteniging werden door 
het gemeentebestuur gedragen. 

Alarmering 

Bij een brandmelding in de gemeente kwam de 
'wekdienst' in aktie: de brand werd doorgege
ven aan de commandant of een van de leden 
die op zijn beurt weer een ander waarschuwde. 
Daarnaast had overdag de veldwachter en 
's nachts de nachtwaker de taak om de vrijwilli
gers te alarmeren. In de eerste drie jaar van zijn 
bestaan kwam de btandweer slechts één keer in 
aktie voor een binnenbrand. 

Aanschaf automobiel-brandspuit. 
Eind jaren '20 werd in Loenen een begin 
gemaakt met de aanleg van een waterleiding en 
werden in het dorp zes brandkranen geplaatst. 
Een nadeel van deze voorziening was echter dat 
een beginnende brand wel met een straal vanaf 
de brandkraan kon worden geblust, maar dat 
de bestaande motorspuit niet op de btandkraan 
kon worden aangelegd. De aanschaf van een 
slangenwagentje bracht uitkomst. Ook kwa
men er ladders, reddingsgordels en terreinver
lichting. 

Het bleef echter hinderlijk dat de spuit niet snel 
genoeg verplaatst kon worden. Daarom gaf de 
Brandraad in 1936 de gemeenteraad het advies 
om de inmiddels verouderde motorspuit te ver
vangen door een automobiel-brandspuit. Door 
gebrek aan financiële middelen duurde het ech
ter nog tien jaar voordat die er kwam. 

Kleding en conditie. 
In de jaren '30 werd ook een begin gemaakt 
met de aanschaf van laarzen en oliejassen. Latei 
kwamen daar nog brandweerhelmen bij. 
In de praktijk bleek dat de oliejassen zo stijf 
waren en plakten, dat ze bij een brand eerst uit 
de kreukels getrokken moesten worden voordat 
men ze kon gebruiken. 

Kleding speelde soms ook een rol bij het aanne
men van nieuwe leden. Toen er op een keer een 
vacature ontstond, werd uit degenen die zich 
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aanmeldden als lid niet de meest geschikte can-
didaat gekozen, maar degene die paste in de 
beschikbaar gekomen kleding. 
Leeftijdsgrens en lichamelijke conditie waren 
zaken waar men pas over na ging denken toen 
een van de leden er tijdens een vergadering vra
gen over stelde. Bij het onderzoek dat hierop 
volgde, bleek dat vijf leden niet voldeden aan 
de voorwaarden van de verzekering betreffende 
leeftijdsgrens en lichamelijke conditie. Omdat 
de vereniging geen verantwoording kon dragen 
voor vijf niet-verzekerde leden, werden ze 
ontslagen en benoemd tot ere-leden. Na dit 
voorval moest iedereen die zich als lid van de 
brandweer wilde aanmelden een gezondheids
verklaring overleggen. 

De oorlog. 
Tijdens de oorlogsjaren moest voor het houden 
van vergaderingen en oefeningen aan de auto
riteiten schriftelijk toestemming worden 
gevraagd. Leden van de brandweer mochten 
niet evacueren en hadden geen burgerplichten 
te vervullen. Later in de oorlog kwamen er 
zogenaamde Z-kaarten, die de leden vrijstelden 

van dienstverlening aan de vijand. 
In 1941 werd de Brandweerinspectie ingesteld, 
die bepaalde dat het gemeentebestuur diende te 
zorgen voor verbetering van materiaal en alar
mering en dat de gemeentelijke btandweer 
minstens een keer per week moest oefenen. Er 
kwamen ook cursussen voor instructeurs/com
mandanten. 

Reorganisatie en verbetering materiaal. 
Na de oorlog werden de brandweervereni
gingen van Loenen en Nieuwersluis samenge
voegd tot één korps met een totale sterkte van 
vijfentwintig man. Door de samenvoeging 
kreeg de brandweer niet alleen de beschikking 
over een tweewielige motorspuit die 2000 liter 
water per minuut kon leveren, maar ook over 
een gebruikte Chevrolet uit het Canadese 
leger die als trekker/manschappenauto dienst 
kon doen. De garage aan de Spinnerie bleek te 
klein voor het nieuwe materiaal. In 1951 ver
huisde de brandweer naar garage Schiltmeijer. 
(Tegenwoordig is op die plek Eterij 'De drie 
gekroonde laarsjes' gevestigd). 
Toen garage Schiltmeijer moest worden ont-

De brandweer in vol bedrijf 

bij een brand en een explode 

in een bungalow aan de 

Rijksstraatweg te Loenen, 

30 december 1973. 

Coll.: H.J. Aaiden. 
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ruimd, liet de gemeente een betonnen noodga-
tage bouwen aan de Rijksstraatweg, op de 
plaats waar nu het winkelcentrum staat. Dit 
was een voorlopige oplossing, maar toch een 
hele verbetering. Zo kon de bluskleding die 
altijd thuis werd bewaard, voortaan in de gara
ge worden opgehangen. Er kwam ook telefoon 
en achter het gebouw werd een mast geplaatst 
voor het drogen van de slangen. Later werd de 
garage nog voorzien van oliekachels, waardoor 
deze tenslotte aan de minimum eisen voldeed. 

In 1948 werden de eerste uniformen in gebruik 
genomen waardoor het korps ook deel kon gaan 
nemen aan wedstrijden. In datzelfde jaar werd 
er ook een sirene op het dak van het gemeente
huis geplaatst. Hiermee kwam er definitief een 
einde aan de oude 'wekdienst'. De alarmering 
liep nu via een telefoonlijn met het gemeente
huis, dat in de avond- en weekenduren door de 
gemeentebode werd bezet. 
Op 1 januari 1952 werden de buurtschappen 
Oud-Over, Mijnden en de polder Huntum, die 
tot de gemeente Loosdrecht hoorden, aan Loe-
nen toegevoegd. Dit betekende opnieuw een 
uitbreiding van het verzorgingsgebied van de 

brandweer, nu met ongeveer 1000 inwoners. 
Vergeleken met het daarvoor gebruikte materi
aal waren de Chevrolet en de motorspuit wel 
een verbetering, maar toch verre van ideaal. De 
manschapsruimte in de Chevy bood te weinig 
ruimte waardoor de manschappen tijdens de rit 
min of meer bekneld zaten tussen dak en 
bodem. Bovendien zat het stuur rechts en dat 
gaf ook nog wel eens problemen. Ook de 
motorspuit voldeed eigenlijk niet omdat hij 
moeilijk bedrijfsklaar was te houden en het op 
ongewenste momenten af liet weten. Dat 
gebeurde ook in maart 1953 bij het blussen van 
een brand op woonboot 'De Driem' tijdens een 
zuid-wester storm. Hierbij kwam roen een baby 
om het leven. Drie maanden later stelde her 
toenmalige gemeentebestuur F20.000,-
beschikbaar voor de aanschaf van een aurospuit. 
De nieuwe brandweerauto (een 'open type' Aus
tin, met voorbouwpomp en een waterlevering 
van 2500 liter per minuut) heeft de Loenense 
brandweer altijd uitstekende diensten bewezen. 

Drie korpsen. 

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling 
werden op 1 april 1964 Vreeland en Loener-

Hulp van de brandweer bij 

een auto-ongeluk op de 

Oost Kanaaldijk te Loenen, 

15 december 1978. 

Coll. : HJ. Aaiden. 
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sloot bij Loenen gevoegd. Hierdoor ontstond 
er niet alleen één gemeente met vier woonker
nen, maar kreeg de brandweer er twee brand
weerkorpsen bij. De brandweer van Loener-
sloot werd opgeheven en het verzorgings
gebied verdeeld tussen de korpsen Vreeland en 
Loenen. 

Het materiaal van Loenersloot (een Volkswa
genbusje en een tweewielige motorspuit) ging 
over naar het korps Loenen. De gebiedsverde
ling werd vastgelegd in een nieuwe organisatie
verordening voor de brandweer, die op 1 
maart 1968 in werking trad. 
Hoewel de brandweer van Vreeland en die van 
Loenen hun eigen verzorgingsgebied hadden, 
vonden er in het begin soms grensoverschrij
dingen plaats die leidden tot komische situ
aties. Zo werd door een inwoonster van de 
gemeente eens een taart bezorgd bij de Loen-
ense brandweer als dank voor het blussen van 
een brandje Het was haar echter ontgaan dat 
de brandweer van Vreeland bij haar aan het 
werk was geweest. De taart werd in dank aan
vaard en lekker opgegeten. Later liet de Loen-
ense brandweer een nieuwe taart bezorgen bij 
haar Vreelandse collega's. 

Nieuwe ontwikkelingen. 
In 1970 kreeg de Loenense brandweer een 
nieuwe brandweerkazerne aan de Rijksstraat
weg, vootzien van een magazijn, kantoor, was
gelegenheid en vergader/instructieruimte. Het 
'buitenshuis' vergaderen (tot 1958 gebeurde 
dit in hotel 'Het Raedhuys van Kronenburgh' 
en later in gebouw Dorpsstraat 70) hoorde nu 
tot het verleden. 

Met de in gebruikneming van de nieuwe 
kazerne werd de zestienjarige Austin autospuit 
vervangen door een Magirus-Deutz tankauto
spuit. De komst van de nieuwe tankautospuit 
ging gepaard met de invoering van nieuwe 
blustechnieken, zoals 'hogedruk' en 'schuim'. 
In de jaren '70 werd er een begin gemaakt met 
'regionalisatie' op landelijk niveau. Een gevolg 
hiervan was de overgang van 'luid' naar 'stil' 
alarm. Tegenwoordig worden alle korpsen 
opgepiept via de alarmcentrale van hun regio, 
die 24 uur per dag wordt bemand door 
beroepspersoneel. Alle akties van de aangeslo
ten korpsen worden ook van hieruit gecoördi
neerd. 

Vroeger kwam men alleen te hulp bij brandbe
strijding, tegenwoordig wordt er uitgerukt 
voor allerlei noodsituaties, zoals ongevallen op 
de weg, op- of onder water, storm- en water
overlast, vliegrampen etc. Niet alleen de kle
ding en het materiaal, ook de opleiding van 
het brandweerpersoneel is op de diverse taken 
afgestemd. 

Jubileum. 
Toen in november 1984 de 'Vereniging Brand
weer Loenen' haar 60-jarig bestaan vierde, 
kreeg het korps nieuwe bluskleding en werd 
de Magirus Deutz tankautospuit vervangen 
door de Mercedes 552 die nu nog in gebruik 
is. 

Brand bij de NLF in Loenen-

Kerklun (de voormalige RK-

Kerk van Loenersloot), 

25 juli 1980. 

Coll.: HJ. Aalders. 
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Hulp van de brandweer bij 

neergestort in de Loender-

veenseplas, 6 maart 1982. 

Het vliegtuigwrak werd de 

volgende dag door een 

helicopter opgehaald. 

ColLH.J.Aalders. 

In november 1997 kwam er een nieuwe kazer
ne. Nadat verschillende locaties waren overwo
gen (o.a. industrieterrein De Werfen gemeen-
tewerf De Heul), viel de keuze op het 
voormalige politiebureau aan de Keizer Otto-
laan, op nummer 2, waar voor de in gebruik-
neming een stuk werd aangebouwd. 
In het najaar van 1999 is het opnieuw feest, 
want dan viert de "Vereniging Brandweer Loe-
nen' haar 75-jarig bestaan. 

w 
: 

Drie zelfstandige korpsen, maar één Gemeen
telijke Brandweer. 

Op 21 oktober 1983 werden de brandweer
korpsen Vreeland en Loenen samengevoegd tot 
één Gemeentelijke Brandweer Loenen. Beide 
korpsen - met een sterkte van maximaal 22 
man per korps - bleven echter werkzaam in hun 
eigen verzorgingsgebied. De reorganisatie ging 
gepaard met een nieuwe rechtspositieregeling 
die inhield dat, met terugwerkende kracht tot 1 
januari 1982, alle brandweerlieden voortaan 
door Burgemeester en Wethouders in gemeen
tedienst zouden worden aangesteld en beëdigd. 
Er werd ook bepaald dat ze voor hun brand
weerdiensten een uurvergoeding zouden ont
vangen. Zo gebeurde wat men in 1924, bij de 
oprichting van de Vrijwillige Brandweer, nog 
voor onmogelijk had gehouden: een vast korps, 
tegen een vaste vergoeding! 

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 
1 januari 1989 werd Nigtevecht bij Loenen 
gevoegd en kreeg de Gemeentelijke Brandweer 
er een korps bij: de vrijwillige brandweer van 
Nigtevecht. De integratie van dit korps ging 
gepaard met veranderingen in de organisatie
verordeningen, maar bovendien werden de 
rechtspositie- en vergoedingsregelingen voor 
het korps Nigtevecht gelijk getrokken met die 
voor de korpsen Loenen en Vreeland. 

Nigtevecht. 

Op 10 oktober 1895 riep Burgemeester J.A.F. 
Backer, die van 1888 tot 1911 burgemeester 
van Nigtevecht en Vreeland was, de brandweer 
van Nigtevecht bijeen voor een bijzondere ver
gadering. De aanleiding was de aanschaf van 
een tweede brandspuit. Maar het leek de burge
meester ook een mooie gelegenheid om, zoals 
hij zelf zei 'een kort woord wijden aan onze 
oude spuit, iets mede deelen aangaande hare 
eerste levensjaren. 8) 
Midden in het dorp Nigtevecht,' zo vervolgde 
hij, 'stond in de vorige eeuw het rechthuis van 
Nigtevecht, eigenlijk was het maar een kamer in 
het logement dat thans nog het wapen van Nig
tevecht boven den ingang voert. In deze kamer 
vergaderde het getecht. De schout, de oude heer 
Hendrik van Soestdijk, tevens schout van Vree
land en Nederhorst-den-Berg, in welk laatstge-
melde plaats hij woonde, stak de Vecht over en 
presideerde de vergaderingen van den gerechte. 
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Op 21 September 1756 bracht de voorzitter in 
't midden dat verscheiden eigenaren en ingeze
tenen, zoo het gerecht Nigtevecht als onder 
Klein-Muiden 9) wel zouden inclineeren tot de 
aankoop van een slangbrandspuit met derzel-
ven toebehooren en aankleve vandien en daar
toe gaarne vrijwillig ieder eene 'convenabele 
somme' zoude contribueeren. 
Alle belanghebbenden van Nigtevecht werden 
uitgenodigd om op 'Zaterdag den 2. October 
nanoens ten drie uren' in het rechthuis bijeen te 
komen om de zaak te bespteken. Aldus 
geschiedde. Tijdens de vergadering werd over
eengekomen dat ten dienste van de inwoners 
van Nigtevecht, inclusief Klein-Muiden en de 
hofstede Petersburg een slangbrandspuit zou 
worden aangekocht 'van 't grootste soort met 
alle deszelfs toebehooren ap- en dependentiën, 
mitsgaders een goed aantal van leere brandem-
mers, zeilen, ladders, haken en wat verder de 
natenoemen Heeren Gecommitteerden tot 
spoedig blusschen van den brand dienstig en 
nodig zullen oordelen. 

Er werd een inzameling gehouden die 847 gul
den opbracht. Wat er na de aanschaf van de 
slangbrandspuit overbleef werd in de onder-
houdskas gestort. Er werden brandmeesters en 
assistenten benoemd en de plaatselijke midden
standers en ambachtslieden werden aangewezen 
als brandweermannen. Op 24 mei 1757 volgde 
het 'Reglement en Ordre op den Brand mitsg
aders de beheering en 't gebruik van de brand
spuit te Nigtevecht.' 

In het algemeen wijkt de inhoud van dit regle
ment niet af de 'Reglementen' van Loenen en 
Vreeland. Op de pittige boetes na! 'F10,- voor 
hem die bij brand geen dienst doet; F25,- boete 
voor hem die verzwijgt dat er brand bij hem is; 
F50,- boete voor hem die weigert toegang aan-
en dat bij brand de slang door zijn huis wordt 
gelegd door het gezag.' 

De spuit die in 1756 werd aangeschaft heeft in 
vele branden dienst gedaan, 'ofschoon geen 
brand zo erg was als die van 11 februari 1673 
toen de Fransen Nigtevecht hebben verbrand 
en slechts één huis ongedeerd bleef, dat waar 
thans nog boven in den gevel "d'Oranjeboom" 
prijkt.' (Zie ook het artikel over 'De grote 
brand in Nigtevecht' elders in dit blad.) 
'Hoezeer moeten onze voorgangers alhier met 
hunne spuit ingenomen zijn geweest als wij 

bedenken dat zij aan Vreeland, toen daar een 
jaar of tien na de aanschaffing van Nigtevecht's 
spuit besloten werd eene spuit aan te koopen, 
de vraag aan Vreeland deden of het ook, bijge
val, door Nigtevecht's spuit wilde bediend wor
den, in plaats van zelf eene spuit te koopen! 
Nu de oude spuit eene helpster nevens zich 
krijgend, mogelijk van sommigen minder 
geteld staat te worden, wenschen wij de verze
kering thans af te leggen dat zij - bij ons althans 
- niet in de achting zal dalen, zoolang zij blijft 
die zij thans nog is.' Aldus Burgemeester J.A.F. 
Backer tijdens de bijzondere vergadering van de 
brandweer van Nigtevecht op 10 oktober 1895. 

Stanny Verster 
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