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Vrijwillige Brandweer Rhenen 80 Jaar

H.P. Deys

De Vrijwillige Brandweer Rhenen werd opgericht op 23 november 1924. Dit was 
een belangrijke gebeurtenis, niet alleen voor de brandweer zelf, en voor de stad 
Rhenen, maar ook in historisch opzicht. Deze brandweer is namelijk niet zo maar 
ontstaan, want reeds gedurende enkele eeuwen kende onze stad al een brandweer, 
een instelling die helaas voor elke bewoonde omgeving een noodzakelijke en 
onmisbare taak moet vervullen.
Vóórdat de Vrijwillige Brandweer werd opgericht bestond er in Rhenen een 
plichtsbrandweer, een soort dienstplicht, waaraan iedereen, die door B&W werd 
aangewezen, zich had te onderwerpen. De reden voor het instellen van deze 
plichtsbrandweer was de grote brand in de Cuneratoren van 1897. Toen bleek 
hoe armzalig het gesteld was met de brandweer. Na verloop van tijd bleek echter 
dat ook een plichtsbrandweer niet aan de hooggestelde verwachtingen voldeed, 
hetgeen de aanleiding was tot het oprichten van de Vrijwillige Brandweer in 1924.

Natuurlijk was er ook reeds vóór de brand van 1897 een brandweer in Rhenen, en 
we kunnen zelfs terug gaan tot het jaar 1546 om het oudste reglement aan te tref-
fen, waarin maatregelen worden afgekondigd in verband met brandgevaar. Sinds 
die tijd is men er in geslaagd, met min of meer succes, grote branden in de stad uit 
te sluiten en in elk geval om branden met kennis van zaken te bestrijden.
Bij het 40-jarig bestaan van de Rhenense Vrijwillige Brandweer is een gedenk-
boekje uitgegeven, waarin de oprichting werd herdacht, en waarin door het 
vermelden van een aantal gebeurtenissen en met behulp van foto’s een overzicht 
werd gegeven over de verlopen periode van 40 jaren.
Thans, bij het aanbreken van de festiviteiten ter gelegenheid van het 80-jarig 
bestaan, zal er weer een boek verschijnen, geheel gewijd aan de Rhenense 
Brandweer. Nu echter niet alleen over de laatste 80 jaar, maar uitgaand van de 
verordening van 1546. Vanzelfsprekend zal ook nu een aantal foto’s, de ene spec-
taculairder dan de andere, aandacht vragen voor gebeurtenissen die in het nabije 
verleden hebben plaatsgevonden. Helaas beschikken wij pas sinds 1916 over 
Rhenens fotomateriaal, maar dit is toch al bijzonder genoeg. Natuurlijk werden 
bij de ontwikkeling van de fotografische techniek en dank zij de popularise-
ring van het fotograferen de laatste decennia veel meer foto’s vervaardigd dan 
in het verleden. Dit zal dan ook duidelijk tot uiting komen in het nieuwe boek, 
dat in november 2004 zal verschijnen, bij de feestelijke herdenking van 80 jaar 
Rhenense Brandweer. Vanzelfsprekend willen wij de Brandweer op deze plaats 
alvast van harte feliciteren met haar respectabele leeftijd, en de hoop uitspreken, 
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dat de nieuwe op handen zijnde maatregelen en voorschriften geen beletsel zullen 
vormen tot het voortbestaan van deze nuttige en sympathieke organisatie.

Hoewel het niet de bedoeling is in dit artikel dieper op de brandweer in te gaan, 
wil ik toch graag twee aspecten naar voren halen. Het eerste punt betreft de 
uitvinding van de brandspuit, zoals velen nog van school weten, door Jan van der 
Heyden, eind 17de eeuw. Dit is niet geheel juist, want de brandspuit, waarbij met 
behulp van een pomp water uit een buis kon spuiten, bestond al. Het waren echter 
plompe apparaten, waarbij men met het gehele toestel dicht naar de brand toe 
moest gaan, om uit een metalen tuit het water op de brandhaard te kunnen spuiten. 
Van der Heyden bedacht de brandslang, waarmee men veel efficiënter een water-
straal op een brand kon richten. Hij vervaardigde uit stukken leer, later ook jute, 
die met klinknagels tot een buis waren geklonken, soepele en buigzame slangen, 
waardoor men het pomp-apparaat zelf op een grotere afstand kon laten staan. Van 
der Heyden vermeldt in zijn prospectus zelf, dat deze soepele buizen op slangen 
gelijken, en hij noemde ze daarom brandslangen. Hij was dus de uitvinder van de 
slangenbrandspuit. Een van zijn spuiten werd in 1697 door Rhenen aangekocht.

Een tweede aspect betreft de aanschaf door ons gemeentebestuur van een hand-
brandspuit in 1885, de oudste spuit die wij nog bezitten. Het is de brandspuit, die 
jaren lang in de gang van het vorige gemeentehuis heeft gestaan, en thans in het 
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nieuwe gemeentekantoor een plaatsje heeft gekregen in de gang van de kelder.
Van deze brandspuit zijn de gegevens uit de tijd van de levering bewaard gebleven. 
Het ging om de levering van een aanjager met zuig- en persvermogen (brandspuit). 
Een aanjager is het apparaat, waarmee het water in de slangen wordt geperst.
De leverancier was Ch. R. Kouveld, civiel ingenieur te Amsterdam. De spuit heeft 
twee gegoten koperen cilinders van 142 mm doorsnede, voorts een gepolijst kope-
ren zuigwindketel voor de zuigslang, ingeslepen bronzen zuigers, fijn bewerkte 
zuigerstangen, fijn bronzen dadelijk toegankelijke conuskleppen en geslagen ijze-
ren balans.  Er werden essen pompstokken op klemsysteem bijgeleverd, zodat er 
geen slijting in de oogholten van de balansgaffel plaats kon vinden. De aanjager 
gaf bij 60 dubbelslagen 425 liter water af. Zonder mondstuk of slang te meten, 
werd 6,5 meter prima kwaliteit met touw omwoelde Indiarubber zuigslang bijge-
leverd, met ingebonden koppelstukken in 4 stukken en voorts 30 meter hennep-
persslang in 2 stukken met ingebonden koppelstukken, met leer beklede straalpijp, 
twee koperen krommers om in de waterbak van de aan te jagen spuiten te hangen. 
Tot slot vermeldde de transactie 4 bronzen mondstukken op tweewielige wagen 
met gereedschapskast, inhoudende hamer, nijptang, naaf- en moersleutels, reserve 
lederen verdichtingsringen.

Dit alles voor de somma van f 970,=
1 deelstuk voor 2 leidingen met drie draden 19,50
2 drijfkurken á f 1,=       2,=  
 
1 haspelwagen van 500 Meters dubbele penslang 200,=
470 Meter dubbele persslang in stukken van 25 Meter lengte 780,20
19 koppelstukken á f 9,=   171,=
Inbinden met koperdraad     15,=  

 loco hier  f 2157,70

Was ondertekend: Amsterdam, 25 sept. 1885  Ch. R. Kouveld

Al met al een complete inrichting, die echter volledig in het niet valt bij de gemo-
toriseerde blusapparatuur, waarover de gemeente Rhenen thans beschikt. Op 
bijgaande foto is de aanjager te zien, toen deze nog in het vorige gemeentehuis 
stond opgesteld.




