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Dienstplicht bij de Portengense brandweer 

Àrie À. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukeien 

In 1869 fuseerden de brandweren van Breukelen-Nijenrode en Breu-
kelen-St. Pieters. Daarbij werd wat Breukelen-Nijenrode betreft Portengen 
buiten beschouwing gelaten. Voor dat gebied werd een afzonderlijk brand
weerkorps wenselijk geacht, dat ook een deel van de gemeente Ruwiel, te 
weten de buurtschap Kortrijk, zou moeten bedienen.1 

Op 1 september 1869 besloot de Raad van Breukelen-Nijenrode in deze 
zaak een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeente Ruwiel. 
Op 23 september 1869 hechtten Gedeputeerde Staten van Utrecht daaraan 
hun goedkeuring.2 Het gebied waarvoor deze regeling gold werd omschre
ven als: (a) "Het Noordeinde van Portengen vanaf de hofstede van H. van 
der Grift tot aan de Portengensche brug"; (b) "het zuideinde van Portengen 
vanaf de Portengensche brug tot aan de hofstede van W. Bijman" en (c) "de 
geheele Kortrijker buurt vanaf de Heycop tot aan de meent Vijf hoeven".2 

Evenals dat eerder was gebeurd voor de gezamenlijke brandweer van de 
gemeenten Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters1 werd ook voor 
de gezamenlijke brandweer van Breukelen-Nijenrode en Ruwiel een dienst
plicht ingevoerd. De noodzaak tot een dergelijk besluit werd door de 
gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode op 3 februari 1870 onder woorden 
gebracht in de constatering "dat de bijstand der plaatselijke beambten of 
vrijwillige hulp ongenoegzaam is en de plaatselijke middelen het betalen 
van hulp niet gedoogen".2 Op dezelfde gronden kwam er ook bij de brand
weer van Breukeleveen (dat door de gemeente Breukelen-St. Pieters buiten 
de samenwerking met Breukelen-Nijenrode was gehouden) een dienst
plicht. In de "Verordening regelende het brandwezen in de gemeenten 
Breukelen-Nijenrode en Ruwiel, voor de buurtschappen Portengen en 
Kortrijk" van 3 februari 1870 werd deze dienstplicht nader uitgewerkt.3 

Dienstplichtig werden alle mannelijke inwoners van de beide buurt
schappen tussen de 20 en de 60 jaar oud die door Burgemeester en wet
houders geschikt geacht werden (Art. 1). Vrijgesteld werden slechts de in 
een van deze buurtschappen woonachtige leden van de gemeenteraad en 
personen die wegens ziekte of lichaamsgebreken ongeschikt waren (Art. 2). 

Er werd echter nog wel een legale uitwijk mogelijkheid geboden: "Men 
kan jaarlijks de verpligting tot persoonlijke dienst bij de brandweer 
afkoopen, door telken jare, voor den eersten April, te storten de som van 
drie gulden" (Art. 3). "Na den eersten April kan voor het loopende jaar 
geene persoonlijke dienst meer worden afgekocht; degenen die na den 
eersten Maart zich in de gemeente komen vestigen, kunnen dien afkoop 
binnen ééne maand na hunne aankomst doen" (Art. 4). 

Voor speciale gevallen was er ook een beroepsprocedure: "Zij die zich 
bezwaard achten met hunne plaatsing bij de brandweer, kunnen in beroep 
komen bij den Raad; hangende het onderzoek en de beslissing van den 
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Raad, blijven zij verpligt de hun opgedragen diensten te verrigten" (Art. 6). 
"Het personeel bij de brandspuiten zal bestaan uit twee brandmeesters, 

minstens vier kommandeurs, twee bewaarders van geredde goederen, twee 
schroevendraayers, een lapzakdrager,4 minstens vier lantaarn- of fakkel
dragers en verdere manschappen" (Art. 7). "Door Burgemeesters en Wet
houders van Breukelen-Nijenrode, in overleg met Burgemeester en Wet
houders van Ruwiel, worden benoemd Brandmeesters en mede in overleg 
met deze, Kommandeurs aan wie, onder toezigt van Burgemeester en Wet
houders het beheer over al hetgeen het brandwezen mögt betreffen, wordt 
opgedragen. Burgemeester en Wethouders doen hunne keuze uit de meest 
geschikte en bekwame ingezetenen ..." (Art. 8). 

Er moest een lijst zijn met de namen van alle personen die bij de brand
weer dienstplichtig waren, waarvan afschriften dienden te worden gegeven 
aan de oudste wethouder en aan de twee brandmeesters; uittreksels met de 
namen van de aan hun ondergeschikten moesten beschikbaar worden 
gesteld aan "de Kommandeurs en den Kommandant" (Art. 12). 

"Zij die bij de brandweer worden geplaatst ontvangen hiervan eene 
schriftelijke kennisgeving aan hunne woning, benevens het onder-
scheidingsteeken . . ." (Art. 14). Dat onderscheidingsteken bestond "voor 
Brandmeesters en Kommandeurs in stokken waarop Breukelen Ruwiel 
geschilderd is, lang twee ellen, volgens door de Burgemeesters te bepalen 
model, en in dier voege geschilderd dat het onderscheid van rang zigtbaar 
is" en "voor de manschappen in wit lederen armbanden met door de 
Burgemeesters te bepalen kenteekenen" (Art. 15). 

"Brandmeesters genieten ieder eene schadevergoeding van drie gulden, 
en de pijpgasten ieder eene belooning van een gulden vijftig cents jaarlijks. 
De overige bij de brandweer geplaatste personen genieten geen schadeloos
stelling" (Art. 9). 

Opmerkelijk is dat in de verordening van 3 februari 1870 nergens werd gezegd vat 
er moest gebeuren met de afkoopsommen van de personen die er voor kozen drie 
gulden per jaar te betalen in plaats van hun dienstplicht te vervullen. Over rempla-
canten wordt in de verordening geen melding gemaakt. Het inhuren van vervangers, 
die dan noodgedwongen van buiten het verzorgingsgebied aangeworven hadden 
moeten worden, zou trouwens in de praktijk moeilijk geweest zijn omdat het voor 
brandweerlieden erg belangrijk is dat ze in geval van nood zo dicht mogelijk in de 
buurt zijn. Blijkbaar werd er dus vanuit gegaan dat bet met het afkopen niet zon 
vaart zou lopen dat een tekort aan brandweerlieden zou kunnen ontstaan. 

Noten 
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4 Een lapzak was een zak voor het opbergen van allerlei kleine gereedschappen die 
in gebruik waren bij de brandweer. 
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