
Brandbestrijding in Vianen 250 jaar geleden. 

Op de drempel van 1978 besloot de gemeenteraad dat de oude tankauto

spuit vervangen zal gaan worden. Het oude blusvoertuig is zo slecht dat 

de bedrijfszekerheid niet kan worden gegarandeerd, aldus de brandweerkom-

mandant. Met andere woorden, als er brand uitbreekt is het niet meer zeker 

dat er snel en goed geblust kan worden. Deze situatie kent haar historische 

parallel. Tweehondervijftig jaar geleden was er ook iets mis met de brand-

blusmiddelen. De stadsregering konstateert: ondervonden hebbende den 

siegten toestand van de brandblusgereetschappe waardoor in tijt van 

noot niet als droevige gevolge te verwachte stonden  

In 1728 loste het stadsbestuur dit probleem op een heel andere wijze op 

dan onze hedendaagse magistraten. Niet de overheid zelf ging tot aktie over, 

neen, de bevolking werd in het geweer gebracht. Omstreeks Zk juli van dat 

jaar, werd gelijk het jaar daarvoor een brandweeroefening gehouden. De ma

gistraat (stadsregering) kondigde dit waarschijnlijk op dezelfde wijze aan 

als het jaar daarvoor. En toen ging het zo: 
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(Alsoo de brandspuijten op vrijdag 

den 29en Augusti 1727 des naernoems 

ten twee ueren staen geprobeerd te 

worden, soo ordonneerd de Magistraet 

der stede Vianen aen alle borgeren 

ende ingesetenen jegens dien tijd 

voor haer deur gereet te hebben 

een groote ton of tobbe met water, 

en de selve soo dikwils als het nodig 

sal sijn, weder met water te vullen 

op poene van een oud schild bij ijder 

gebrekige te verbeuren, gedaen den 

27en Augusti 1727. 

Ter ordonnantie van gemelde 

Magistraet 

Valentijn Muheell) 
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Een Van der Heyden-spuit met 

dubbelwerkende pomp op een 

onderstel met vier wielen. 

De burgerij moest zelf voor de brandblusgereedschappen zorgen. Het water 

uit de tonnen en tobben werd waarschijnlijk niet rechtstreeks op het vuur ge

worpen. Eerder is aan te nemen dat de brandspuit met het water uit de tonnen 

gevuld werd als er geen open water in de direkte omgeving was. 

Vianen beschikte sinds 1698 over een brandspuit. Voor ruim 1300 gulden 

was deze pomp twee jaar na de grote brand op het slot Batenstein aangekocht. 

Waarschijnlijk is toen een zuigperspomp aangeschaft van het model, zoals Oan 

van der Heijden beschreef in zijn Beschrijvinghe der nieuwelijks uitgevonden 

en geoctroyeerde slangbrandspuit (1690). Deze zuigperspomp was al een hele 

vooruitgang. Tot die tijd werd gebruik gemaakt van een enkelvoudige pomp, of 

gewoon van een keten mensen die emmertjes water doorgaven. 

De angst voor brand zat dertig jaar later nog diep geworteld bij de stads

regering. Het feit dat de meeste bebouwing in de stad nog van hout was, is 

daar natuurlijk niet vreemd aan. Want toen de resultaten van de oefening niet 

goed bevonden werden, ontwierp de Magistraet een verordening op de brandblus-

middelen. Het concept van deze regeling,gedateerd 7 augustus 1728, is thans 

nog in het gemeente-archief aanwezig (inventarisnr. 25). Uitgebreider nog dan 

in de kennisgeving voor de oefening wordt de borgerije en de ingesetenen de 

verplichting opgelegd blusmiddelen gereed te hebben zodra de vuijrmeesters 

sullen omgaan. 

Achttiende eeuwse handschriften zijn niet altijd goed leesbaar. Niet al

leen bezat niet iedere sekretaris een schone hand van schrijven, ook het taal

gebruik is in de loop van de tijd aanmerkelijk veranderd. Met enige moeite is 

zo'n tekst toch wel te volgen. Ter lering volgt hier de hele verordening op 

de brandblusmiddelen. Aan het einde is een verklarend woordenlijstje opge-
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Het slot Batestein met Simpoltoren, 1607. Ets (door Abraham Rademaker, 

ca. 1730). Voor de toestand na de brand van 1696 vergelijke men de 

afbeelding elders in deze aflevering bij het artikel van 3. Heniger. 

De magistraat der stede Vianen, ondervonden hebbende den siegten toestand van 

de brandblusgereetschappe onder de borgerije en ingesetene der stad Vianen en 

de voorsteede vandien, soo van watertonne, ledere brandemmers als lantaerns. 

Ende dat de selve materialen tot een ander eijnde werden gebruik of anders 

verwaarloost en onbeguaam gemaakt, waardoor in tijt van noot niet als droevige 

gevolge te verwachte stonden, derhalven daer jegens willende voorsien. 

Soo is het dat gemelde magistraet allen en de een ijgelijk wie hij zij bij de-

sen ordoneert wel expresselijk dat een ijder voor sijn huijs en deure ten tijde 

als de vuijrmeesters sullen omgaan, stellen en sette bequame vaten of tonne ge-

vult met water beneffens de draagstocken daar bij behoorende, als ook een yder 

sijn lantaerns, misgaders de ledere brandemmers soo veel als daar sijn, dog 

ledigh en ongevult sonder eenige agter te houden hetzij goede of gebreckige 

emmers, om van de vuijrmeesters als dan gevisiteert te worden. En in gevalle 

bevonden wort, dat ijmand sijn brandemmers agterhoud, en op den geordeneerden 
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tijt niet te voorschijn en brengt sal verbeure een boeten van een out schilt 

voor ijder emmer. En sullen dehuijrders van de huijse gehoude sijn die boe

ten te betaalen soo verre door haar versuijm alle de voorsegde emmers niet te 

voorschijn werden gebragt: dog de eijgenaars van huijsen alhier woonende sul

len gehoude wesen daar voor sorge te dragen en derhalve voor die boeten aan-

sprekelijk sijn. 

Dat wijders en huijrder van een huijs van een uijtheemsen eijgenaar geen ton 

in het voorsegde huijs hebbende, sal vermogen een ton te laten maken en de 

onkoste aan de huijrpenning en mogen korten, dog blijft gehouden aanstonds 

na de publicatie deses daer van kennisse te geven aen den eijgenaar. 

Ende opdat niemand hiervan eenige ignorantie soude können pretenderen of sigh 

behelpe, dat hem de tijt te kort bepaalt is, soo tot het réparer e of vernuwe 

van sijn vaten of watertonne als het wel opsoeke van sijn brandemmers, soo 

werde dese tijdelijk en ter behoorlijker plaetse gebubliceert. 

En dat de schouwe over alle de voorsegde brandgereetschappen en ledere brand

emmers wel scherpelijk bij de vuurmeesters sal werden gevoert ende gedaen 

vier weken nae de publicatie deses, sullende syn den 4en september dezes jaars 

alles op de voorsegde boete, en verders sodanige als by de ordonnantie op het 

stuk van het brandgereetschap gemaekt sijn gestatueerd. Gedaen op den stad-

huijse van Vianen den 7en augusti 1728. 

Ter ordonnantie van de 

gemelde magistraet. 
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De brandweer van Vianen in volle uitrusting vóór het stadhuis, (ca. 1900). 

Tot zover dit stukje historie. In tweehonderdvijftig jaar is veel op 

het gebied van de brandblusmiddelen veranderd en verbeterd. Het is niet 

langer nodig dat bij iedere brand de hele bevolking van de stad in aktie 

komt. De mannen van de vrijwillige brandweer hebben dit werk overgenomen. 

De emmers, tonnen en tobben zijn vervangen door motorspuiten, blusvoer-

tuigen en materiaalwagens. Eén omstandigheid is echter hetzelfde gebleven. 

De verantwoordelijkheid van iedereen om brand te voorkomen. 

C. Ruiter 

<f0 


