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Brandspuitenhuisje op het Breukelse Kerkplein 
in 1869 niet gebouwd op de plek van eerste keus 

Arie A. Manten en Henk van Walderveen 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

In 1869 werden de brandweer van de Gemeente Breukelen-Nijenrode en 
die voor het westelijke deel van de Gemeente Breukelen-St. Pieters samen
gevoegd en besloten beide gemeenten tot de gezamenlijke aankoop van een 
nieuwe brandspui t . Tevens diende een nieuw brandspuitenhuis te worden 
gebouwd. Daarvoor viel het oog al snel op het Kerkplein. De vestigingsplek 
lag heel gunstig: vandaar kon gemakkelijk naa r alle kan ten worden uit
gerukt en de kerktoren werd een zeer belangrijke rol toegedacht bij het uit
hangen en drogen van de brandslangen. De heer D. Willink van Collen, 
bewoner van Gunters te in , bood spontaan aan de kosten van de n ieuwe 
brandspuit en het te bouwen brandspuitenhuis voor zijn rekening te nemen. 

De gedachten bij de gemeentebesturen gingen al snel uit naa r een bouw
locatie voor het brandspuitenhuis nabij de zuidwestpunt van de kerk, in de 
hoek tussen de kerktoren en de kapel van Gunterstein, die ook wel de kapel 
van Willink van Collen werd genoemd. Speelde de naam van de schenker 
daarbij nog door het hoofd of had men andere redenen om voor die plek te 
kiezen? Het antwoord op die vraag valt niet meer te achterhalen. 

Hoe het ook zij, burgemeester en wethouders van Breukelen-Nijenrode, 
in deze hande lend mede namens het college van B&W van Breuke len-
St. Pieters, polsten het Nederlandse-Hervormde kerkbestuur over de haal
baarheid van die bouwplek, die kerkelijk eigendom was. 

Op 12 april 1869 schreven de kerkvoogden der Hervormde Gemeente van 
Breukelen de volgende reactie: 

"In antwoord op uwe missive vanden 19 der vorige maand No. 144, hebben wij de eer 
UEdele te kunnen melden dat de verlangde plaatsruimte tot het bouwen van een nieuw 
brandspuitenhuis naast de zijde van de Capel vanden Heer D. Willink van Collen, Kerk
voogden en Notabelen om meer dan eene reden niet verkieslijk is voorgekomen, doch 
willen UEdele daarvoor aanbieden een gedeelte grond en sloot, tusschen de School en de toe
gang naar de keuken van de Pastorij, behoudens goedkeuring vanhet Provinciaal Collegie 
van Toezigt in Erfpacht voor 99 Jaren tegen eene Jaarlijksche Som van ƒ 5,- onder ge
houdenheid dat de demping vanhet benoodigde gedeelte der sloot ende noodzakelijke ver
lenging daardoor van twee ontwateringsriolen, geschied voor rekening vande Gemeente." 

Burgemeester en wethouders van de burgerlijke Gemeente Breukelen-
Nijenrode konden zich wel vinden in het tegenvoorstel. Ze dienden daarom 
een nieuw verzoek in, ditmaal om een brandspuitenhuis te mogen bouwen 
op het Kerkplein ten noorden van de kerk, dicht tegen de grens met het ter
rein van de pastorie. 

Reeds op 20 april 1869 ging het antwoord van kerkvoogden en notabelen de 
deur uit. Het luidde als volgt: 

"Het Collegie van Kerkvoogden en Notabelen alhier heeft behoudens de daartoe ver-
eischte magtiging, aan de Burgerlijke Gemeente tot het bouwen van een Brandspuitenhuis 
op een gedeelte grond en sloot, gelegen tusschen den tuin vande onderwijzerswoning en 
den toegang naar de Pastorij in erfpacht uitgegeven voor 99 Jaren tegen eene Jaarlijksche 
Som van ƒ 5,- volgens art. 76 van het nog bestaande Kerkelijke Reglement in deze 
Provincie." 

Een overeenkomstige brief werd gestuurd naar het Provinciale Collegie 
van Toezigt op de Kerkelijke administrat ie bij de Hervormden, gevestigd 
te Utrecht , met het verzoek hen de "daartoe gevorderde magtiging wel te 
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willen verleenen". 
Op 14 mei konden de kerkvoogden aan B&W van Breukelen-Nijenrode 

berichten "dat door het Provinciaal Collegie van Toezigt op de Kerkelijke 
administratie bij de Hervormden in Utrecht bij besluit vanden 3e dezer aan 
ons de vereischte magtiging tot het in Erfpacht geven van een gedeelte grond 
en sloot tot het bouwen van een Brandspuitenhuis verleend is, en met de 
werkzaamheden alzoo kan worden aangevangen". 

129 jaar heeft het brandspuitenhuis dat men toen bouwde gestaan op deze 
locatie van tweede keus. Ook toen de brandweer, sinds 1930, geen gebruik 
meer maakte van dat spuitenhuis op het Kerkplein bleef dat gebouw een ge
waardeerd plekje houden in het hart van veel Breukelaars. Het was in meer 
dan één opzicht inmiddels een plaatselijk monumentje geworden. 

In 1998 moest het verdwijnen, om plaats te maken voor een nieuw kerke
lijk centrum van de Nederlandse-Hervormde Gemeente van Breukelen. 
Maar het ligt in onderdelen te wachten op terugkeer in het midden van het 
dorp. De derde locatie voor het brandspuitenhuis is inmiddels bepaald. De 
herbouw vraagt echter geld. Het bestuur van de Historische Kring Breuke
len hoopt dat alle leden daarin gul zullen bijdragen. Het bankrekeningnum
mer van de Stichting Behoud Brandspuithuisje Breukelen is 30.46.42.673. 
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Boekje over de 
Johannes de Doper-
kerk te Breukelen 

Op z a t e r d a g o c h t e n d 20 
juni 1998 kreeg de HKB, in 
de persoon van haa r voor
zitter, het eerste exemplaar 
aangeboden van he t boekje 
Hoe het begon en wat er 
nog is. De 113-jarige kerk 
1885 - 1998, g e s c h r e v e n 
door C. Roeleveld (39 blz., 
52 afbeeldingen, waarvan 
46 in kleur) . Hierin wordt 
vooral veel a a n d a c h t be
steed aan de 20 fraaie glas-
in-loodramen. De hele op
brengst van deze publicatie 
(ƒ 20,-per exemplaar) komt 
ten goede aan de hoognodi
ge, maar zeer kostbare res
t a u r a t i e van de J o h a n n e s 
de D o p e r k e r k , w a a r m e e 
i n m i d d e l s is b e g o n n e n 
(zie foto). 
Warm aanbevolen ! 
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