
De geschiedenis van de Bredase brandweer
door

P. SCHERFT

Inleiding: het onderscheid tussen de moderne en de middeleeuwse

brandweer.

Elke menselijke instelling, hoe volmaakt haar organisatie ook
schijnt, bevmdt zich slechts in een fase van haar ontwikkeling. IJ~t

feit, bekend genoeg aan de vakmensen, die zich met de toestand
van het ogenblik en de mogelijkheden van de toekomst bezig
houden, en aan de historici, vertrouwd met de begrippen ontstaan
en groei, valt nagenoeg buiten de gezichtskring van buitenstaan~

ders, die als gevolg daarvan de neiging hebben hebben enerzijds
een moderne organisatie te overschatten, anderzijds haar voor~

gangsters te laag aan te slaan. De brandweer, die zo vervlochten
lijkt met het moderne maatschappelijke leven, is in werkelijkheid
met tal van wortels verbonnen aan het verleden - zelfs een ver
verleden, waarin toch ook mensen leefden, bedacht op het be~

houden van have en goed en, waarschijnlijk meer dan wij, bevreesd
voor de gevaren van het vuur, dat, zodra mensenverstand het
niet meer in bedwang kan houden, van een zegen verkeert in een
ramp.

Het hier volgende wil een bijdrage leveren tot de geschiedenis
van een onzer belangrijkste openbare diensten. Ter inleiding diene
een korte schets van de huidige brandweerorganisatie in Breda.

Het corps bestaat uit beroepspersoneel en vrijwilligers. Aan
het hoofd Staat een commandant, bijgestaan door een ondercom~

mandant, acht brandmeesters en drie onderbrandmeesters. Van de
brandwachten behoren 14 tot het beroepscorps en 38 tot de VrIJ

willige brandweer. De beroepsbrandweer heeft dienst in twee
ploegen, die elkaar om de 24 uur aflossen. Wordt er nu brand
gemeld. dan rukt direct de aanwezige ploeg uit. Bij een ernstige
brand, die dus van lange duur kan zijn, worden de vrijwilligers via
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een lijn van de radiodistributie opgeroepen; zij houden zich dan als
reserve gereed. Het komt dus maar zelden voor dat de vrijwillige1\.
naar een brand worden gedirigeerd, maar zij vormen in het tegen~

woordige systeem een onmisbaar onóerdeeL dat door regelmatlge
oefeningen op peil wordt gehouden.

Het materieel bestaat uit drie auto~ en een motorspuit, ee.
ladderauto en nog enkele andere wagens en apparaten. Voor de
blussing zijn door de hele stad en omgeving, zover als de water....
leiding reikt, brandkranen aangebracht. Er zijn er thans 1157,
waarbij nog komen 4 welputten en - speciaal in het landelijk
gedeelte van de gemeente - 31 brandkuilen (grote open gaten in
de grond, waarin zich een zekere hoeveelheid water verzamelt).
Daarvan bevinden zich 17 in de gemeente Nieuw~Ginneken,die

krachtens overeenkomst ook door de Bredase brandweer wordt
bediend.

In 1948 is de brandweer 142 maal uitgerukt. Daarbij zijn ook
enkele malen begrepen dat zij assistentie verleende in de omliggen~

de gemeenten van de Baronie. De totale schade, door die branden
veroorzaakt, is geschat op niet minder dan 460.000 gulden. 1)

De brandweer, zoals ze hier geschetst is, vormt eigenlijk niet
het fundament van de brandbestrijding. Ze treedt als regel eerst
dan op, wanneer er een brand is uitgebroken of althans wanneer
er brand dreigt, en vervult dus in hoofdzaak een repressieve functie.
In hoofdzaak, want daarnaast houdt ze ook toezicht bij openbare
vermakelijkheden: film- en schouwburgvoorstellingen, kermissen
e.d.; wanneer ze in fabrieken. woningen en andere gebouwen toe~

standen ontdekt die brandgevaar kunnen opleveren. brengt ze
rapport uit aan de Dienst van Bouw- en Woningtoezicht, die maat~

regelen neemt om die toestanden te verbeteren. We kunnen dit
omschrijven als de preventieve- functie van de brandweer.

Maar daarmee raken we aan een tweede punt: er bestaat een
omvangrijk stelsel van voorschriften, dat ten doel heeft zelfs een
toestand, die tot brandgevaar zou kunnen leiden, te voorkomen;
daarin ligt eigenlijk het zwaartepunt van de moderne brandbestrij~

ding, al is het niet het meest spectaculaire gedeelte ervan. Die voor~
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schriften hebben betrekking op de bouw van woningen en be
drijven, de plaatsing van vUurhaarden enz. Met een te geruster
hart laten wij tegenwoordig de daadwerkelijke brandblussing aan
het daarin geoefende corps over, omdat het brandgevaar door
preventieve maatregelen zoveel mogelijk is verkleind.
~~~~~Iii ."'~~",\~~~,.,,,,~..;,...,, ';, ".If-C ":''iTC' ;

.....- . D~ functie van de moderne brandweer nu kan dáárom niet
worden gelijkgesteld met die van eeuwen terug, omdat wij, met
onze stenen en betonnen bouwwerken en met onze waterleiding'.
ons niet zonder meer mogen terugdenken in de tijd van de Middel
eeuwen, toen noch de huizenbouw, noch de techniek van de water
aanvoer die hoge trap had bereikt van tegenwoordig. Houten
huisjes, met riet gedekt, verwarmd met open stookplaatsen, in de
steden dicht aaneengebouwd met slechts hier en daar een brand
gang er tussen en achter: water alleen te krijgen uit de stadsgrachJ

ten of de verspreid lopende wateringen en uit de putten, op enkele
plaatsen in de stad gegraven: ziedaar de oorzaken waardoor een
brand van oudsher een der meest gevreesde rampen in het stads
leven is geweest, waarom ook in tijden van oorlog het gebruik van
brandstichtende projectielen een der geliefde methoden is geweest
bij een aanval op een stad.

Die omstandigheden waren niet in een handomdraaien te ver
anderen. De loop van het water langs en door de steden was be
paald door de plattegrond: de houten huizen stonden er nu eenmaal
en men kon niet elke bewoner dwingen zijn eigendom af te breken
en opnieuw in steen op te bouwen. Dat neerzetten van stenen
huizen kwam eerst langzamerhand in zwang en werd voorafgegaan
door een overgangsperiode. waarin de huizen wel van hout werden
gebouwd, maar in plaats van een rieten afdekking een z.g. hard
dak kregen. Die manier van bouwen werd door de overheid, juist
met het oog op het. brandgevaar, zoveel mogelijk bevorderd.

In' het gemeente-archief van Breda bevindt zich een oud keur
boek, dat begint met een reeks verordeningen, die aan het eind van
de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw van kracht
waren, het z.g. Houte Boecxke. Van de meeste van die verordenin-
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gen kunnen we niet precies nagaan, uit welk jaar ze dateren. Vele
zijn in ieder geval ouder, andere stammen uit omstreeks 1400. Laat
ons van dat jaartal uitgaan; dan kunnen we in dit keurboek vinden,
dat reeds in die tijd was voorgeschreven dat alle daken, hetzij van
nieuw gebouwde, hetzij van oude huizen waarvan het dak ver~

nieuwd moest worden, moesten worden' gemaakt van tegels of
leien, of. wanneer dat te duur was, van houten plankjes, maar dan
met leem bestreken, een en ander ter beoordeling van de magi~

straat. 2)
Het lijkt een bescheiden eis, maar niettemin werd er volstrekt

niet altijd naar geleefd, ondanks de boete, die op niet nakomen
stond. Vandaar een nieuwe ordonnantie, uit 1481. 3) leder die een
nieuw huis wil bouwen of zijn huis van een nieuw dak voorzien,
moet daarvoor tegels of leien gebruiken. De kosten daarvan zullen
gedeeltelijk door de stad worden betaald, bij wijze van aanmoedi
ging. Wie desondanks toch met riet dekt, betaalt boete en moet
bovendien zijn dak wegnemen en door een ander vervangen, dat
wel aan de eisen beantwoordt. Tenslotte mag men, opzij van zijn
huis geen rookgaten meer hebben; die er nog zijn, moeten worden
gesloopt. Deze ordonnantie gold voor de oude binnenstad en de
dicht bebouwde Haagdijk tot aan de St. Maartenspoort. 4)

Maar ook die regeling werkte niet afdoende. Wat in zoveel
steden van Nederland gebeurd is, daarvoor is ook Breda niet ge~

spaard gebleven: in de zomer van 1534 brak in de St. Janstraat een
brand uit, die enorme afmetingen aannam en bijna het hele centrum
vernielde. Hendrik 111 van Nassau, destijds heer van Breda, con~

stateerde dat "de grootheyt ende geweldicheyt van denselven
brande" daaraan te wijten was, "dat den meestendeel van den
huysen, die verbrant zijn, met riet dack gedeckt ende met houtwerck
in de mueren, dwelck al lichtelick ontsteeckt ende den brant baet,
getymmert zijn geweest." Om dat nu voor de toekomst te vermijden
beval de graaf:

1e. Ieder die binnen de stad een huis bouwde met een stenen
gevel of vooraan met stenen muren en met hard dak, zou
een deel van de kosten vergoed krijgen.
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Ze. Het dekken met riet werd verboden.
Tot zover is de strekking van deze ordonnantie gelijk aan de

oudere, maar bovendien gaf Hendrik nog een hele serie bepalingen
strekkende om de herbouw der verbrande eigendommen aan te
moedigen: hij beloofde een hoger subsidie aan hen, die huizen
zetten met een verdieping, dan aan hen die zonder verdieping
bouwden; hij stelde vast. dat de gevels langs een rooilijn moesten
worden gezet en gaf nog andere voorschriften van dezelfde aard
als de moderne bouwpolitie. 5) Deze nieuwe bepalingen hebben
aanvankelijk een goed resultaat gehad. Breda moet het aanzien
hebben gekregen van een voor die tijd moderne stad. Maar later
zien we de verbodsbepalingen telkens weer terugkomen. Daaruit
blijkt dus wel dat er in de practijk nogal de hand mee werd. gelicht.
De ordonnantie op de brandweer van 1591 ,.- zie hierna ,.- legt
zich in art. 19 bij de bestaande toestand neer, in zoverre dat de
aanwezige rieten daken op de Haagdijk en het Ginnekenseinde
mochten blijven. Dit waren nu juist de twee wijken, die door de
brand van 1534 niet waren aangetast. De verordening van
Hendrik 111 had hier dus het minste effect gehad en de oude tbe~

stand had zich hier het best gehandhaafd. 6)

De brandweer in de Middeleeuwen.

Hoe stond het nu met de eigenlijke, de repressieve brandweer?
Het Houte Boecxke geeft ons daar waardevolle inlichtingen over.
De grondgedachte daarbij was, dat als er ergens brand was uit
gebroken, de hele bevolking die met vereende krachten te lij f moest
gaan. In ieder huis moest een emmer of ketel en een hoosvat aan
wezig zijn,dîe naar de brand gebracht moesten worden. Bovendien
moest elk huis een brandladder van tenminste twintig voet lang
hebben en een alarmbel. terwijl men 's nachts, als er brand woedde,
een lantaarn voor zijn huis moest hangen, zodat de voorbijgangers
de weg naar de plaats des onheils konden vinden. (Straatverlich~

ting was iets onbekends). Ieder die in zijn huis brand ontdekte,
moest alarm slaan. Iedereen mocht bij de brand helpen. maar er
was één groep inwoners, die verplicht was op te komen. Dat waren
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de havenarbeiders. Bij opkomst ontvingen zij - evenals de rest
van de burgerij - vergoeding, maar als zij verstek lieten g~an,

verloren zij gedurende één jaar het poorterrecht. (Zie bijlage A.)
Uit deze teksten blijkt zonneklaar het bestaan van een bezol

digd brandweercorps in Breda tegen het eind van de veertiende
eeuw. en wel een corps waarvan de kern bestond uit de haven
arbeiders. dus de werkers aan de stadskraan - kraankinderen
genoemd - en de vervoerders: de slepers. sjouwers en kruiers.
Het is nu zeer interessant op te merken. dat diezelfde groepen van
arbeiders ook in Antwerpen de kern van het brandweerpersoneel
vormden: een bewijs hoe Breda de invloed van de grote stad aan
de Schelde heeft ondergaan.

Van de lotgevallen van dat corps valt in de eerste tijd. bij
gebrek aan gegevens, niets te vertellen. Pas ongeveer een eeuw
later. wanneer de serie stadsrekeningen in het gemeente-archief
een aanvang neemt. komen we over het werk van de brandweer

iets naders te weten. Wat we dan uit verschillende gegevens
kunnen opmaken. komt hierop neer. dat het materiaal voor de
brandblussing was uitgebreid met een aantal "brandbacken"•
draagbare waterresservoirs. die bewaard werden onder een afdak
nabij de tegenwoordige Waterstraat 7) en in tijd van nood naar
de brand konden worden vervoerd. 's Nachts deed een viertal
wakers de ronde door de stad om op onregelmatigheden te letten, S)
Zagen zij een begin van brand. dan moesten ze alarm slaan. Dat
was ook de taak van de torenwachters. die vanuit hun hoge uitkijk

post de hele stad en de omgeving konden overzien en moesten op'"
letten of ergens brand ontstond. 9) In dat geval moesten zij direct
de brandklok luiden. d.w.z. de grote klok Roelant, bekend als "de
bom" aan één zijde laten luiden. Die grote klok. gegoten in 1503,
droeg het volgende opschrift:

"Mijn naam is Roelant.
Als ik luy aan eenen kant,
Dan is tot Breda allarm of brant:
Als ick gaa aan beyde sijden.
Dan is Breda in groot verblijden," 10)
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Voorts wordt sinde 1508 melding gemaakt van "vuermees~

ters". Dezen werden aangesteld in groepen van twee tot zes per~

sonen ,elke groep met het toezicht over een wijk. Het aantal wijken
varieerde van 9 tot 11, waaronder steeds de drie einden begrepen
waren. 11) Van de omvang hunner bevoegdheden is niets naders
bekend, maar in elk geval is uit hun ambt dat van de latere brand~

meesters gegroeid.
Deze weinige gegevens wijzen erop, dat de brandbestrijding

nog maar in het beginstadium van haar ontwikkeling was. Zo
vinden we ook in de hiervoor aangehaalde ordonnantie van Hen
drik III met geen woord over de brandweer gerept, hetzij t.a.v. de
oorzaak van de brand, hetzij t.a.v. een eventueele reorgani~atie

van het corps. Daarin ligt een aanduiding dat de mogelijkheden, die
in zo'n organisatie gezien werden, 1\og niet hoog werden aange~

slagen. Inderdaad vinden we eerst 16 jaar later. in 1550, iets dat
een verbetering inhoudt. Vanwege de magistraat werden toen
beëdigde personen aangesteld, die de brandladders van de stad en
het andere gereedschap moesten bewaren. De stad werd daartoe
in zeven wijken verdeeld, elk onder een paar van die opzichters.
In elk van die wijken bevond zich dus een aantal brandladders', nu
echter eigendom van de stad en niet meer, zoals vroeger, van de
huisbewoners. De kosten van het onderhoud werden bestreden,
behalve uit de opbrengst van de verhuur aan particulieren - zoals
blijkt uit de bedoelde ordonnantie van 13 Juni 1550 (zie bijlage
B) -, uit een omslag over de wijkbewoners. 12)

Hoewel men deze regeling niet erg ingrijpend kan noemen,
blijkt er toch een grotere belangstelling van de magistraat voor het
brandblusmaterieel uit. Wat meer zegt: die belangstelling was
blijvend. Sinds 1558 worden de opzichters regelmatig genoemd in
de registers der stedelijke ambtenaren, de z.g. officiaalboeken. Om~
streeks 1580 blijkt er van een centrale leiding. 13)

Voor het zover was, was de magistraat echter al een stap
verder gegaan en had op 20 Februari 1552 een ordonnantie op het
voorkomen van brand uitgevaardigd. 14) In uitgebreider vorm 
hoever uitgebreid valt moeilijk te zeggen, omdat het bewaarde af~
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schrift betiteld wordt als "extract" ....- werd die in 1591 opnieuw
vastgesteld en toen binnen negen jaar niet minder dan viermaal
gepubliceerd. De ordonnantie van 1591, gevolgd door een aan~

vulling. die aanstelling en taak der opzichters omschrijft. is in haar
geheel als bijlage C achter dit artikel opgenomen.

Hiervoor werd reeds verwezen naar art. 19 van deze ordon~

nantie, die een soepele interpretatie geeft van de geldende ver~

ordeningen op het bouwen. Aan art. 14, handelend over het af~

sluiten van gangen tussen de huizen, hebben enkele nog bestaande
schone poortjes te Breda (Karrestraat, Oude Vest) hun ontstaan
te danken.

Bepalingen over brandladders, emmers enz., bekend uit het
Houte Boecxke, keren hier in uitgewerkte vorm terug. evenals de
verplichting voor de havenarbeiders om op te komen (art. 20), die
we ook al omstreeks 1400 konden constateren. Art. 22 breidt die
verplichting uit tot de ambachten van de schippers, timmerlieden,
metselaars, lei~, schaliën~ en pannedekkers, benevens tot de bakkers
en brouwers of hun knechts, m.a.w. dus de handwerkslieden. die
verstand hadden van huizenbouw, en diegenen, die in hun bedrijf
"eel met vuur omgingen, benevens de schippers. die krachtens de
aard van hun werk daarvoor ook geschikt geacht werden. Maar in
de oorlogsomstandigheden van die tijd prevaleerde de burgerplicht
om wacht te lopen boven hun dienst bij de brandweer. Dat gold
echter niet voor de brandmeesters.

Van belang voor de wijze, waarop men het brandgevaar wilde
beperken, zijn de artikelen in het eerste deel van deze ordonnantie,
waarmee men de gevaren van vuren, gloeiende as en opgestapelde
brandstoffen te lijf dacht te gaan. Art. 5 en 9 bevatten een verbod
op het werken anders dan overdag, dat in de ambachtskeuren
geregeld wordt onder het gezichtspunt van de onderlinge concur~

rentie.
Terwijl dus de ordonnantie van 1591 enerzijds een uitwerking

is van zeer oude bepalingen, houdt zij ook nieuwe reg~lingen in.,
die samenhangen met de ontwikkeling van het bedrijfsleven in
Breda. Maar daarmee is haar belangrijkheid nog niet ten volle
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omschreven. Het is n.l. zo, dat deze ordonnantie is ingeschreven
in een nieuw register, dat de titel droeg van "Register van ordon
nantien omme den brant te verhoeden ende tot onderhoudinge van
de gemeyne putten, vaerden ende wateringen binnen ende buyten

de stadt Breda gemaeckt." Weliswaar vindt men in dit register
geen latere brandweerverordeningen van algemene strekking,
maar, zoals die titel aangeeft, werd nu het onderhoud der putten
en vaarten - waarin overigens ook het Houte Boecxke al voorziet
15) _ nu gezien van het standpunt van de brandbestrijding. In
dat register zijn dan ook enkele ordonnanties van de magistraat op
het schoon- en bevaarbaarhouden van de door de stad lopende
wateringen, daterend uit 1580, overgeschreven; het bevat, naast
lijsten van de brandmeesters tot halverwege de 17e eeuw, ook lijsten
van put- en vaartmeesters tot het eind van die eeuw.

Aan de top van de organisatie 3tonden twee commissarissen
uit de schepenen onder de naam van oppertoesienders. Hun taak
was om elk half jaar tezamen met de schout de brandgereed
schappen, wateringen en putten te visiteren. Tevens fungeerden
zij als schakel tussen het college van de magistraat en de "toe
sienders" in elk kwartier.

De stad was n.l. in vier kwartieren verdeeld: de binnenstad
en de drie einden Haagdijk, Ginnekens- en Gasthuiseinde. In elk
daarvan waren toesienders aangesteld door burgemeester en
schepenen. De kosten van het onderhoud der putten en vaarten
werden omgeslagen over de wijkbewoners die in de buurt ervan
woonden. Het onderhoud van de brandgereedschappen, dat vroeger
ten laste van de wijkbewoners kwam, nam de stad nu voor eigen
rekening, met uitzondering van de emmers. Tevens werd de ver
huur van stadsladders verboden; het ambacht van de timmerlieden
en metselaars, dat van die mogelijkheid nogal eens gebruik maak
te, werd gelast daar zelf in te voorzien (art. 27-30).

De brandmeesters hadden bovendien elk kwartaal in hun wijk
de gereedschappen te controleren en de stookplaatsen te onder
zoeken (art. 4). Zij legden de volgende eed af: "Dat sweeren wij
aengaende den brantmeestersschap daertoe wij gecoren zijn, dat
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wij dat getrouwelijek sullen bedienen na de ordonnantien daervan
zijnde ende ons hierin quijten als goede brantmeesters schuldich
zijn te doen, sonder des te laten. Zoo helpt ons God." 16)

Inwoners van de stad, die in enig opzicht nalatig waren, be
taalden een boete, die altijd in drie gelijke delen werd verdeeld:
een deel viel toe aan de heer van Breda, een aan de brandmeesters
en de rest werd gebruikt voor het onderhoud van de gereed
schappen.

Het toezicht van de opperbrandmeesters blijkt aldus te moeten
worden opgevat, dat in hun naam daarvoor een beambte werd aan
gesteld. Met het oog daarop werd op 20 Mei 1594 de "uytroeper
deser stadt", Wouter Pauwels aangewezen. Zijn instructie luidde.
dat hij had "te staen tot dienste van den opperbrantmeesteren
ende te doen dat hem belast zal worden, saecken den brandt aen
gaende gaede te slaen, die leeren, brantbacken, die eemers ende

alle gereetschap totten brant dienende te visiteren, oock die
schouwen, esten ende ovens, daer peryckel van vyer stoocken
zoude mogen uytcomen, ende voirts alles te doen dat een goet
dienaer schuldich is te doen." Op 11 Januari 1597 kreeg hij twee
assistenten, die evenals Wouter zelf beëdigd waren. 17)

De Middeleeuwse brandweerorganisatie heeft met de ordon
nantie van 1591 en haar aanvullingen een uiteindelijke vorm ge
vonden, die ze nog ongeveer een eeuw zou behouden. Het zwaar
tepunt bij het blussingswerk lag nog altijd bij de wateraanvoer met
emmers. Van de uitwerking van de vier spuiten, die onder het
beheer van de opperbrandmeesters stonden, mogen wij ons geen
al te grote voorstelling maken. Het waren gewone zuigpompen, die
waarschijnlijk gevuld werden uit de brandbakken en daarna op het
vuur gericht. Van een ononderbroken waterstroom was, met de
toenmalige stand van de techniek, nog geen sprake. De magistraat
legde dan ook aanvankelijk de grootste nadruk op de zorg voor de
emmers. In 1614 benoemde hij een commissie om ieder huis te
taxeren op het aantal brandemmers dat aanwezig moest zijn. Die
commissie moest daarbij uitgaan van de aanslag in de honderdste
penning (een belasting op onroerend goed), de grootte en de toe-
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stand van het huis en het bedrij f dat er werd uitgeoefend. 18)

Huizen van ambachtslieden, die veel vuur gebruikten. zoals de
hierboven genoemde brouwers en bakkers, zullen zwaarder zijn
aangeslagen dan die van ongevaarlijker beroepen als bijv.
kruidenier of kleermaker.

Na afloop van de rondgang van de commissie werd bevolen
dat iedereen zich binnen een maand van het vastgestelde aantal
brandemmers moest voorzien. Die emmers moesten in het voor
huis opgehangen worden en een zekere Cornelis Janssen van Ham
werd van stadswege met het onderhoud belast tegen betaling van
anderhalve stuiver per emmer per jaar door de eigenaars. De
emmers moesten "van redelijcke grootte" zijn. 19) Die laatste be
paling gaf natuurlijk aanleiding tot verwarring. want wat was nu
een redelijke grootte? Daarom omschreef de magistraat die in het
volgende jaar als overeenkomende met de brandemmers "die opte
sale van den stadthuyse hangen". 20) Zodoende had men tenminste
een model.

De uitvinding van Jan van der Heyden en de nieuwe ordonnanties
op de brand, 1693--1822

Bij deze voorschriften is het een tijdlang gebleven. Maar de
overgang tot de Nieuwe tijd -- een overgang die men zich overi
gens niet als een plotselinge schok moet voorstellen -- voltrok
zich nog in dezelfde eeuwen werd ingeleid door een stedelijke
ordonnantie van 1693. Het zal waarschijnlijk sommigen vreemd
voorkomen. dat wij die overgang voor de brandweer pas aan het
eind van de 17e eeuw stellen, omdat men in het algemeen op grond
van godsdienstige, culturele en politieke veranderingen de
scheiding in de 16e eeuw stelt. Voor een organisatie als de brand
weer echter is de techniek in hoofdzaak de bepalende factor; daar
om was zij afhankelijk van de stand der natuurwetenschappen, die
eerst in de 17e eeuw een hoge vlucht namen.

Wij doelen hier natuurlijk in het bijzonder op de uitvinding
van de slangbrandspuit door Jan van der Heyden, de Amsterdamse
brandmeester. in 1672. Daardoor was het mogelijk met hetzelfde
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apparaat het water uit de grachten op te pompen en op het vuur
te werpen. In 1677 kreeg Jan van der Heyden octrooi voor zijn uit~

vinding. In het jaar 1688/9 komen de eerste twee slangbrand~

spuiten in Breda, aangekocht door de stad met steun van de kerken
en godshuizen, zoals te lezen valt in de volgende aardige post van
de stadsrekening: 21)

"Betaelt aen de heer Leonard van Erffrenten de somme, van
dartienhondert negen en dartigh g1. dattien stuyvers ten behoeve
van Jan van der Heyde in voldoeninge van twee brandspuyten
ten dienste van de stadt gecoght; dogh alsoo bij resolutie van

de Ed. heeren van de magistraet de dato 19 December 1689 ver~

staen is, dat de Groote kercke daerinne soude contribueren de
somme van 300 gl., het Weeshuys 250 gl., tGasthuys op het Gast~

huyseynde 100 gld., de kercke vant Marckendael vijftigh g1. ende
het Manhuys op den Haeghdijck 50 gl., die alle haere tauxe heb~

ben voldaen, uytgenomen het Manhuys op den Haeghdijck, die in
onvermogen sijn, sulcx tot laste van de stadt blijft volgens specifi~

catie, ordonnantie ende quitantie 639 gl. 12 st." 22)

De brandweerordonnantie van 1693 nu, waarvan een gedrukt
exemplaar in het gemeente~archief aanwezig is 23), bestrijkt in 34
artikelen het gebied van de repressieve en de preventieve brand~

weer, zoals men dat in die dagen opvatte. Daarbij blijkt ze syste'"
matisch te zijn ingedeeld. Men zou de artikelen kunnen indelen in
vier hoofdstukken: Maatregelen om brand te voorkomen; De taak
van de brandmeesters; Wat te doen als brandalarm wordt ge~

geven; Het eigenlijke blussingswerk.
De voorzorgsmaatregelen zijn niet buitengewoon radicaal. Het

valt zelfs op, dat bouwvoorschriften nu geheel ontbreken. Blijkbaar
had de magistraat ingezien, dat het niet mogelijk was aan iedereen,
rijk of arm, voor te schrijven dat hij een stenen huis met een hard
dak moest neerzetten. Alleen wordt bepaald, dat bij de aanleg van
droogovens geen hout gebruikt mag worden. Verder wordt aan
iedereen verboden brandbare stoffen als brandhout, turf of papier
te dicht bij het vuur te leggen. Kaarslicht is in sommige gevallen
ook verboden: dan moest een gesloten lantaarn worden gebruikt.
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Typisch is de bepaling dat, wanneer ontdekt wordt dat ergens
kaarsen geplakt zijn geweest tegen kozijnen of elders, de hoofd
bewoner van het huis een boete van tien gulden moet betalen. di~

hij alsdan maar weer van de schuldige moet zien los te krijgen.
Belangrijker echter is de nu volgende instructie van de brand

meesters. Ze zullen in elke wijk worden aangesteld. (De wijkin
deling is ons van vroeger bekend). Hun gewone taak bestond uit
het inspecteren van het brandweermaterieel, wat viermaal per jaar
moest gebeuren. Dat materieel bestond allereerst uit emmers, lad
ders en haken. De emmers bevonden zich bij de particulieren; de
ladders waren hier en daar in de stad tegen de huizen opgehangen
en met een slot vastgemaakt. tegen diefstal. De sleutel was in be
waring gegeven bij de inwoners van het naaste huis. die hem op
een voor de hand liggende plaats moesten bergen. Bovendien was
de stad nog in het bezit van enige brandspuiten en nog een aantal
brandbakken.

Wat gebeurde er nu als er brand ontstond? Dat was niet
gering. Boven op de toren bevond zich. als reeds eeuwen tevoren,
de torenwachter, die de brandklok luidde. 's Nachts liepen de
wakers door de stad. die bij onraad met een lawaaimakend in
strument, de klap. de aandacht van de burgerij opriepen. Maar die
klapwakers. zoals zij genoemd werden. konden niet overal tegelijk
zijn. Te allen tijde moest de bewoner van een huis, waar brand was
·uitgebroken. dadelijk de straat op snellen onder het roepen van
"brand, brand!" De aldus gealarmeerde burgerij moest zich op
staande voet naar de plaats des onheils begeven, na de brand
emmers voor de huizen te hebben gezet. Bij nacht moesten zij dan,
evenals vroeger, een lantaarn voor hun huizen hangen.

Bij de brand was intussen de brandmeester verschenen, voor
zien van een lange stok met het stadswapen om zich kenbaar te
maken. Hij had de leiding bij het blussingswerk. De compagnia
van de burgerwacht. die op dat tijdstip dienst had op het stadhuis.
moest aanrukken en werd door een andere afgelost. Helpers van
de brandmeesters brachten de brandemmers, ladders en haken ter
plaatse. Havenarbeiders kwamen met de brandspuiten. werklieden

56

I
Jaarboek De Oranjeboom 2 (1949)

Gooskens
Text Box
  



met hun gereedschap. Vrouwen en kinderen, die de zaak maar in
de war zouden sturen, werden geweerd.

De brandmeester stelde de burgerij in twee rijen op van de
brand naar het dichtstbijzijnde water. Daar werden de brand~

emmers gevuld; die werden dan langs de ene rij van hand tot hand
doorgegeven tot het eind, waar enkele burgers op ladders stonden
en het water in het vuur wierpen. Dan gooiden ze de lege emmers
naar beneden, waarbij hun vooral op het hart werd gedrukt "dat
zy beleefdelijck ende voorsichtelijck in het gebruycken der Brand~

emmers sullen hebben te dragen in het nederwerpen van deselve,
op dat de goede luyden beneden staende daer door niet word.en
beledigt." De lege emmers gingen dan weer langs de tweede 1J~j

tot aan het water.

Als de brand geblust was, werd al het materieel onder leiding
van de brandmeesters weer op zijn plaats terug gebracht; personen
die bij het blussingswerk een ongeval hadden gekregen, ontvingen

schadevergoeding, en degene, die door onachtzaamheid of anders~

zins de brand had veroorzaakt, kreeg een flinke boete, evenals zij,
die van de verwarring gebruik hadden gemaakt om een vechtpartij
op touw te zetten.

Vergeleken met de oudere regelingen vallen ons in de ordon~

nantie van 1693 veel punten van overeenkomst op: de voorzorgs~

maatregelen en de omschrijving van de taak van de brandmeesters
bouwen voort op vroegere besluiten. Het doet overigens vreemd
aan, dat de verordening van 1693 in het geheel niet spreekt van de
centrale leiding, de opperbrandmeesters, die blijkens de officiaal~

boeken toch jaar in, jaar uit werden aangesteld. In de laatste halve
eeuw was hun aantal regelmatig vier, allen schepenen, waaronder
vaak de president. Er rijst dus enige twijfel, of met die ambtelijke
inschrijving ook enige reële uitoefening van functies is gepaard
gegaan. Zeer stellig was het met de naleving van de oude verorde~

ningen niet zo goed gesteld. De considerans van de nieuwe ordon~

nantie zegt dat duidelijk genoeg:
"De droevige ervaringe genoegsaem leyders, hebbende te

kennen gegeven, hoe dat doof' lossigheyt ende onagtsaamheyt der
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Borgery ende Ingesetenen menigmael Brant komt te ontstaan ende
te causeren, mitsgaders ook bespeurt werdende, wat voor disordres
ende ongebondentheden gepleegt werden, ontrent den brant, Soo
hebben mijn Ed. Heeren, den Drossaert President, Borgemeester
ende Schepenen der Stadt Breda, sich genootsaeckt gevonden
daarontrent behoorlijke voorsieninge te doen, ende om alle onge
lucken ende disordres soo veel mogelijk is, voor te komen, de
volgende brandtordres op te richten ende te ordonneren, op dat een
yegelijck sich punctuelijk naer deselve sal hebben te reguleren."

Op de "lossigheyt ende onagtsaamheyt" van de burgers heeft
het eerste hoofdstuk betrekking, op de "disordres ende ongebon
dentheden" tijdens de brand de volgende. Nieuw is daarbij 
zoal niet in de practijk, dan toch in de schriftelijke vastlegging er
van - de regeling van het blussingswerk.

Nieuw is ook de beperking van het gebied, waarop deze ordon
nantie betrekking heeft. Niet alleen zijn de bepalingen op het
bouwen vervallen, ook de vastkoppeling van het toezicht op de
putten en wateren aan de brandweer in engere zin heeft zich niet
gehandhaafd: de brandweer is een organisatie op zich zelf gewor
den. Nieuw is tenslotte het gebruik van de slangbrandspuit. Ook
al wordt daar niet over uitgeweid, toch moet juist die uitvinding
de grote ommekeer in het brandwezen hebben gebracht; op de duur
wel te verstaan, want voor het behoorlijk doen functioneren van die
spuit was een geoefend corps nodig, zoals de ervaring zou leren.

Intussen moeten we wel aannemen, dat de opmerking, die
hierboven gemaakt werd t.a.v. de opperbrandmeesters, ook geldt
voor de organisatie als geheel, en dat de practijk heel wat minder
rooskleurig was dan het geduldige papier wil suggereren. Oefenin
gen op grote schaal bijvoorbeeld, bij wijze van generale repetitje,
werden niet gehouden, en niets is zo nodig bij een organisatie waar
de bevolking van een hele stad bij betrokken is. Als er dan een
tijdlang niets gepasseerd was, verslapte natuurlijk de waakzaam
heid en een ongeluk was gebeurd, voor men er erg in had. Toen
in 1732 weer een fikse brand uitbrak, bleek er niets voor elkaar te
zijn: de torenwachter sloeg geen alarm en ook de burgerwacht
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kwam niet opdagen. Tenslotte liep de hele zaak in het honderd.
De verantwoordelijke personen werden bij de woedende magi
straat op het matje geroepen en beloofden beterschap. 24) Eigenlijk
bleek niemand te weten, hoe de organisatie in elkaar zat en daarom
werd de ordonnantie van 1693 in 1733, het jaar na de brand, nog
maals ongewijzigd herdrukt en gepubliceerd.

In 1747 was er weer een wijziging nodig. 25) De preventieve
maatregelen zijn nog steeds even weinig belangrijk. De bepalingen
uit 1693 keren ongeveer onveranderd terug. met de waarschuwing
dat het verboden is na zonsondergang op straat of op erven stro
te verbranden, terwijl men ook geen hete as op straat mag werpen,
omdat er wel gloeiende kolen onder kunnen zitten. Het kader val11
de brandweer blijkt nu toch gecentraliseerd te zijn: boven de
brandmeesters in de vier wijken staan de president-schepen en
vier andere schepenen als opperbrandmeesters. In geval van brand
werd alarm geslagen als tevoren. De torenwachter luidde de
brandklok en wees van de toren de richting aan waar de brand
woedde: 's nachts met een brandende lantaarn. overdag met een
rode vaan. De tamboers van de verschillende compagnieën burger
wacht sloegen. elk in zijn wijk, op de trommel. en het hele volk
moest weer opkomen. als gewoonlijk.

Deze ordonnantie werd drie jaar later gevolgd door een
andere, die meer betrekking had op het brandweermaterieel. 26)

Zijdelings blijkt uit de tekst, dat in elk der vier wijken een brand
spuit was geplaatst. Aan elk daarvan was een opperbrandmeester

met een aantalonderbrandmeesters toegevoegd, die viermaal per
jaar de spuit moesten inspecteren. De opperbrandmeesters hadden
ook ieder in zijn wijk het toezicht op het andere materieel: de lad
ders, haken en emmers. die tweemaal per jaar werden geïnspecteerd.
n.l. in April en September. In Juni vond bovendien een "generale
visitatie" plaats ten overstaan van de burgemeester en de opper
brandmeesters. Tot nu toe had de inspectie van de brandspuiten
alleen incidenteel plaats gevonden, op speciale last van de magi
straat. 27)

Maar ook omtrent de verbeteringen, die deze nieuwe voor-
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schriften moesten brengen. mogen we geen overdreven verwach~

. tingen hebben. In 1805 n.l.. bij een nieuwe brandweerverordening.
constateert de magistraat --- het gemeente~bestuurheette het toen
---, dat "hoezeer. ook bij onderscheidene Ordonnantiën en Regle~

menten van de Magistraat dezer Stad, tot voorkoming en wering
van den Brand geëmaneerd, in verschillende opzigten voor het wel
zijn der Stad en deszelfs Burgers en Ingezetenen is gewaakt;,
echter door verloop van tijd. vele heilzame artikelen zijn buite~

gebruik geraakt: En verder gelet hebbende. dat de wijze waarop.
tot hier toe, en het in werking brengen der Spuiten bij onverhoopte
ongelukken, en de geschikte plaatsing en gewone Inspectie derzelve
en der verdere Gereedschappen, volgens eene ongelukkige onder~

vinding, niet met die exactitude zijn volbragt en daargesteld, als
wel het gewigt der zaake vereischt." enz. 28)

Deze pruikenstijl, in meer gangbaar Nederlands vertaald. be~

tekent dat stadsbestuur en burgerij het wel geloofd hadden, de
brandweer niet paraat gehouden, en dat dat zich een keer had
gewroken. Daarom werd nu precies bepaald, waar al het materieel
zich zou bevinden en wie er verantwoordelijk voor zou zijn. Het
reglement gaat uit van de bekende toestand: vier kwartieren met
een brandspuit in elk daarvan. Een van de spuiten stond in het
z.g. arbeidershuisje, een gebouw dat door de havenarbeiders werd
gebruikt aan de Leugenaarswal (thans Leuvenaarstraat ). Ze werd
bediend door de arbeiders van de stadskraan onder commando van
vier brandmeesters en heette de grote brandspuit. De kleine stond
op het stadserf achter het stadhuis en werd bediend door een ander
deel van de kraanarbeiders, benevens de meters --- die t.b.v. de
stedelijke accijnzen bepaalde inkomende waren moesten meten ---,
onder twee brandmeesters.

De beide andere spuiten stonden respectievelijk op de Gin~

nekenbrug (aan het begin van de Gimlekenstraat bij de Eindstraat )
en in de z.g. kapel bij de Beyaert aan de Boschstraat (de oude
O.L.V.~kapel van het Gasthuis). De eerste daarvan werd bediend
door de bierkruiers, de tweede door de kraankinderen en de meters.
beide groepen onder drie brandmeesters.
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Verder werd een lange lijst opgesteld van de huizen waar
brandemmers aanwezig moesten zijn en de plaatsen waar ladders
en haken moesten hangen. Ook de inspectie werd akelig nauw
keurig omschreven. De spuiten moesten driemaal per jaar droog
en eenmaal met water worden geprobeerd, het andere materieel
eenmaal per jaar; en daar de opperbrandmeesters geen brandweer

commandanten in de moderne zin waren, maar magistraatspersonen
aan wie die functie was opgedragen boven hun gewone werk, was
volgens art. 11 "tot voorkoming van alle vergetenheid d~

Stads Meesterknegt 29) gehouden ...... in tijds de bepaalde dag
aan Opper-Brandmeesteren te herinneren."

De meesterknecht had tevens de sleutel van de brandspuit
huisjes en van de ladders en haken; een tweede exemplaar daarvan
berustte in het naaste huis. Om de brandgasten te animeren zo
gauw mogelijk met hun spuiten aanwezig te zijn als het nodig was,
was een premiestelsel bedacht: de mannen van de eerst aankomen
de spuit kregen f 12, die van de tweede f 6 per ploeg.

Behalve van haar eigen materieel mocht de stad nog gebruik
maken van de brandspuiten en gereedschappen van het Rijk, die
zich bevonden in het Arsenaal op de Gasthuisvelden.

De brandmeesters waren onbezoldigd. Wanneer een brand
meester 60 jaar werd, zou hij, volgens art. 40, "verder van dezen
Last-post, welke hij ten algemeenen nutte van deze Stad wel op
zich heeft gelieven te nemen, verschoond en deswegens door
Opper-Brandmeesteren worden bedankt."

Met dit reglement raakt Breda op de goede weg. De afstan
den van elk punt in de stad tot het dichtstbijzijnde water waren
nauwkeurig bepaald. Was de afstand te groot voor de zuigslang
van één spuit, dan moesten er twee in serie worden gekoppeld. De
eerste spuit pompte het water uit de gracht en leidde het via een
slang naar de tweede spuit die het water dan op het vuur wierp.

Maar eerst het uitgebreide "Reglement op het weren van
brand binnen de stad Breda" van 1822 30) legde eindelijk het
lundament voor een afdoende brandbestrijding door een reeks
voorschriften omtrent de wijze van bouwen. Art. 1 zegt: "Geene
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woonhuizen, magazijnen of andere gebouwen zullen mogen worden
gemaakt, dan waarvan de gevels en de overige muren zijn gemetseld
van steen en kalk, en niet anders mogen worden gedekt dan met
leyen, pannen, tegels of ander hard dak." Na de vele mislukte
pogingen uit vorige eeuwen vinden we nu ten laatste weer bepalin~

gen, die beogen aan de misstanden van houten huizen met brand~

bare daken een eind te maken. De stadsarchitect 31) zal goed~

keuring moeten geven aan de bouw van schoorstenen en inrichtin~

gen waar ten behoeve van enig bedrijf vuur gestookt wordt, terwijl
de brandmeesters de stookplaatsen mogen inspecteren.

Het brandweercorps is een duidelijk omlijnde organisatie. Aan
het hoofd staat een van de Burgemeesteren -- de naam van het
tegenwoordige college van Burgemeester en Wethouders --, met
de titel van "generale Brandmeester." Bij elke spuit komen een
"Opperbrandmeester, genomen uit de bekwaamste en achting~

waardigste inwoners", met onder hem drie brandmeesters, "in
welker keuze bijzonder regard zal worden genomen op de geaccre~

diteerste Metzelaars~, Timmerlieden~, Loodgieters~, Leidekkers~en
Verwersbazen," dus deskundigen op het gebied van de huizen~

bouw. De eigenlijke brandgasten werden door Burgemeesteren
benoemd uit "Ambachtslieden, Slepers, Bierwerkers, Arbeiders of
Kraanwerkers." Niemand mocht zich aan die benoeming onttrek~

ken, tenzij om bijzondere redenen.
Behalve dit brandweercorps waren nog alle mannelijke in,.

woners verplicht om ter plaatse van de brand te verschijnen en,
zoals vroeger, de brandemmers door te geven. De burgerwacht was
intussen opgeheven; daarvoor was nu gekomen de schutterij. De
dienstdoende schutterij werd in twee detachementen gesplitst: het
ene bleef bij het stadhuis onder de bevelen van de Burgemeesteren,
het andere werd naar de brand gedirigeerd om het terrein af te
zetten en de orde te handhaven.

Het tot stand komen van de moderne brandweerorganisatie.

Over de ontwikkeling na het jaar 1822 dient allereerst het
volgende gezegd te worden. De voorschriften van gemeentewege
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op het bouwen worden steeds meer uitgewetkt;zij omvatten nu
ook maatregelen van soliditeit en hygiène. en dit alles wordt. met
nog andere onderwerpen. in politieverordeningen vastgelegd. die
dus nu onder meer inhouden voorzorgen tegen brand en maat~

regelen bij het ontstaan ervan. Voor de eigenlijke brandweer
worden in 1855 en 1865 aparte verordeningen vastgesteld. Die van
1865 bepaalt de omvang van het corps op 1 opperbrandmeester.
1: brandmeesters, 13 onderbrandmeesters en 148 brandgasten,
benevens een bode, maar die getallen zijn natuurlijk min of mee;r
aan verandering onderhevig.

In 1887 werd als iets nieuws ingevoerd, dat de leidinggevende
figuren officieel werden verenigd in een college van brandmees~

ters. Dit College regelde de algemene dienst, gaf adviezen aan het
gemeentebestuur en deed daaraan o.a. voordrachten als er vaca··
tures te vervullen waren. Het bestond uit de opperbrandmeester en
de brandmeesters. Dezen hadden ook de leiding bij de blussings~

werkzaamheden; de onderbrandmeesters en de brandgasten voer~

den hun bevelen uit.
Vinden we in 1887 nog de bepaling dat alle mannelijke in~

gezetenen van 16 tot 45 jaar kunnen worden gevorderd voor
pompen en waterdragen, in 1894 is dat afgeschaft. Er was trouwens
personeel genoeg: in 1891 bijv. werden niet minder dan 222 sptlit~

gasten geteld! De kwaliteit was niet evenredig aan de kwantiteit.
De manschappen wisten het materieel niet te hanteren; dat spuiten
fout werden opgesteld, slangen verkeerd werden aangesloten, was
bij branden geen ongewoon verschijnsel. Evenmin dat de brand~

gasten bij alarm niet hun spuit gingen afhalen. maar direct naar de

brand holden, zodat de spuit extra lang op zich liet wachten bij
gebrek aan personeel. In het jaar 1894 werd dan ook grote schoon~

maak gehouden; het aantal brandgasten werd tot ongeveer de
helft teruggebracht en zo verdeeld, dat ieder hoorde bij de spuit
van de kring waar hij woonde. Meer en meer werd de nadruk
gelegd op regelmatige oefening. Tevens werd ook de politie inge~

schakeld: aanvankelijk met een. later met drie posten. Het materieel
vereiste steeds beter getrainde manschappen en toen in 1932 een
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paatnieuwe motorwagens werden aangeschaft. die snel en gemak~

kelijk alle punten. ook de verst afgelegen. konden bereiken, werd
ook het kringsysteem afgeschaft en het aantal brandgasten inge
krompen tot circa 30. waarbij sinds de oorlog nog een beroepskern
is gekomen.

Deze snelle ontwikkeling staat niet los van technische en
maatschappelijke factoren. Een verhoging van de lonen in de
bedrijven bijv. werkte direct verslappend op de animo voor de
vrijwillige brandweer, omdat de vergoedingen voor de brandweer
dienst de loonderving bij oproeping overdag niet voldoende com~

penseerden en dus ook de bereidheid om er 's nachts op uit te
trekken automatisch daalde. De technische vooruitgang opende de
mogelijkheid tot inkrimping van personeel, maar eiste speciale
geoefendheid. Daarom werd op een zeker ogenblik de spontane
hulp van de burgerij niet meer verlangd, al bleef die --- evenals nu
--- nog altijd noodzakelijk om de centrale post van het uitbreken
van brand op de hoogte te stellen.

Daarnaast zien we tot ver in de 1ge eeuw nog overblijfselen
van het Middeleeuwse stelsel van alarmering. De verordening van
1887 zegt in art. 47: "De agenten gedurende den nachtdienst
brand ontdekkende, slaan zonder ophouden met hunne klap onder
het roepen van brand!" Zonder moeite herkent men in deze politie
agenten de nazaten der oude klapwakers. Zo was het ook met de
torenwachter. Nog steeds stak deze overdag een rode vaan en
's nachts een lantaarn uit in de richting van de brand en luidde de
brandklok. Pas in 1894 werd dat afgeschaft.

Dat jaar was voor het hele alarmeringssysteem van bijzonder
belang, omdat toen voor het eerst gebruik werd gemaakt van de
telefoon. In 1893 n.l. had de gemeente concessie verleend aan een
particulier telefoonbedrij f. De centrale post kon toen het alarm
direct doorgeven naar de leiders der blussingsgroepen en de kern
van de spuitgasten, die hun collega's dan moesten waarschuwen.
Binnen een kwartier nadat de opperbrandmeester alarm had ge
geven, kon de brandweer ter plaatse zijn, wat later nog in gunstige
gevallen werd gereduceerd tot enkele minuten. Het nadeel van de
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telefoon, dat de aangewezen personen alleen een voor een te be~

reiken waren, werd in 1934 opgeheven, toen het alarmsysteem
werd geleid via de radiodistributie.

En dan het materieel. Er is reden tot verwondering als men
nagaat welke gebrekkige werktuigen de brandweer nog geen eeuw
geleden ter beschikking stonden. In 1865 waren er behalve vier
zuig-perspompen (systeem Jan van der Heyden) beschikbaar 950
brandemmers, 26 brandladders en evenveel brandhaken en boven~

dien vij f handbrandspuiten, waarvan er een op de toren van de
Grote kerk stond opgesteld. Die handbrandspuiten bestonden uit
een pomp met een waterreservoir, dat met emmers gevuld werd.
Ze moesten door twee man aan stokken worden gedragen, tot
1889: toen werden ze op kruiwagens gezet.

Ook hier bracht 1894 een verbetering, omdat toen de Bredase
waterleiding werd geopend. Daardoor kon direct water worden
aangevoerd door een slang met standpijp te monteren op de brand
kranen, die nu bij tientallen werden aangebracht. Slangenwagens
gingen voortaan een rol spelen naast de handbrandspuiten, terwijl

de zuig~perspompen op slag verouderd waren. Maar de druk op
de waterleiding was eigenlijk zonder extra~verhoging niet voldoen~

de om het water ver genoeg te kunnen opspuiten. In 1912 werd een
demonstratie gegeven met een stoombrandspuit, die gunstig uit~

viel; maar de aanschaffing was een beetje kostbaar en daarom
kwam er niets van. Toen brak de eerste wereldoorlog uit en de
brandweer van Breda was totaal niet op de hoogte van haar tijd.
In 1919 werd onmiddellijk een motorspuit besteld in Berlijn, maar
daar heerste de bekende na~oorlogse chaos. De aflevering duurde
twee jaar; toen pas was Breda zijn eerste motorspuit rijk en konden
de oude handbrandspuiten op stal worden gezet.

Ten slotte nog een enkel woord over de trots van elke recht~

geaarde 1ge~eeuwse stad: de schutterij. In 1887 zien we die nog
optreden bij brand. De hele schutterij kwam onder de wapenen op
naar het stadhuis en het brandpiket marcheerde af naar de brand
om, met de politie samen, de orde te handhaven. Het gezicht van
de fraaie uniformen en wapperende pluimen moet niet weinig
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hebben bijgedragen tot de attractie, die een uitslaande brand voor
het kijklustige publiek betekende. In 1894 werd ook dit afgeschaft.

Slot; de samenstelling van het brandweercorps.

De techniek heeft in deze tijd vele dingen mogelijk gemaakt,
waar men vijf, zes eeuwen geleden niet aan dacht. Er ligt een
enorme afstand tussen de oude brandemmertjes en de moderne
motorbrandspuit, de Magirusladder en de schuimblusapparaten. Er
is een even groot verschil tussen het verbod van rieten daken en
een bouwwijze die werkt met absoluut brandvrije materialen als
staal en beton. Het tegenwoordige alarmsysteem werkt met een

snelheid, die ons doet glimlachen over de torenwachter met zijn
lantaarn. En het goed geoefende en goed uitgeruste brandweer
personeel van heden ten dage doet ons wellicht vergeten hoe eer
tijds een hele bevolking optrok om gezamenlijk huis en goed van
een hunner te beschermen.

Maar toch: een organisatie wordt noch wat materieel, noch
wat geestelijke paraatheid betreft uit de grond gestampt. Laten wij
niet neerzien op wat het voorgeslacht tot stand heeft gebracht. Het
is waar, dat het menigmaal heeft gefaald, niet alleen uit onmacht,
maar ook uit onachtzaamheid. Uit onachtzaamheid, want het waren
mensen, evengoed als wij, voor wie een latente bedreiging al gauw
geen bedreiging meer was. Maar ook uit onmacht, want tegen een
brand, die een stadswijk of zelfs een hele stad vernielde, waren
de middelen waarover zij beschikten, volstrekt ontoereikend.

Toch, terwijl men roeide met de riemen die men had, bracht
elke eeuw de organisatie een eind verder. Overzien we nog eenmaal
hoe in die tijd de brandweer was samengesteld, dan bemerken we
in de eerste eeuwen van het bestaan der stad Breda een half spon
tane, half georganiseerde brandbestrijding, die vóór alles appel
leert aan het besef van de burgerij dat, wat een ongeluk is voor één,
een bedreiging vormt voor allen. De kern en oorsprong van die
organisatie lijkt aan het eind vrijwel onherkenbaar, maar zij is er.
Het zijn de havenarbeiders: de sjouwers en de arbeiders aan de
stadskraan.
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Uit het Antwerpse "keurboeck metten doppen" van 1304
blijkt. dat dat ook in Antwerpen het geval was. Dat deze groep, de
"natiën" genaamd, het brandweercorps vormde, gedt een Belgische
schrijver aanleiding te spreken van "de flinke Antwerpse arbeiders
klas". die "juist om wille harer uitstekende hoedanigheden van
kracht. moed en onversaagdheid" te hulp geroepen werd bij het
bestrij den van brand. 32) Dat is te romantisch gezien. Het was

immers niet om zekere uitnemende eigenschappen - die geenszins
het monopolie zijn van welke klasse ook -. maar wegens de sociale
positie der natiën als onderste laag der bevolking. dat de dienst
bij de brandweer hun als een plicht werd opgelegd.

Diezelfde arbeiders nu hebben in Breda vijf eeuwen lang de
kern uitgemaakt van het brandweerpersoneel. Als zij in dienst van
de stad traden. werden zij beëdigd. Een eedsformulier van 1638,
dat bewaard is gebleven, noemt onder hun plichten: " dat ick
de heeren van de magistraet in brant en alle anderen voorvallen
en daertoe ick geroepen worden, sal bijstaen." 33) De brandweer
ordonnantie van 1693 zegt in art. 25: "Die de opsigt aanbevolen is
van brand-spuyten mitsgaders diegene van de Kraan-kinderen of
Slepers daer toe geordoneert, sullen hen ten spoedigste vervoegen
naer den brandt met de brandspuyten ende aldaar noodige ordres
verwagten ". De verordening van 1747 schrijft in art. 24 het
volgende voor: "Item sullen op het gehoor der Brandklok. alle
Timmerlieden. Metzelaars. Schaliedekkers, Smeden, Bierkruijers.
Binnen-voerlieden en Kraankinders, (uytgenoomen die tot den
dienst der Brandspuyten geëmployeert worden) met bylen, breek
ijzers en andere gereedschappen hen naar de plaatze van den
brandt begeven. om aldaar op 't bevel en onder het opzicht der
Opperbrandmeesters. met alle neerstigheid hun uyterste best te
doen, ten eynde de brandt spoedig moge gebluscht en de verdere
nevenstaande Huysingen, zoo veel doenlijk. geconserveert worden

Uit de ordonnantie van 1805 blijkt, dat drie van de vier brand
spuiten bediend werden door de kraankinderen, waarvan twee in
samenwerking met de meters. en de vierde door de bierwerkers;
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allen dus arbeiders. die met het vervoerwezen in verband stonden.
In 1822 wordt vastgesteld. dat de brandgasten zullen worden
genomen uit ambachtslieden. slepers. bierwerkers, arbeiders of
kraanwerkers. Uit datzelfde jaar dagtekent een stedelijk "Regle~

ment voor de kraanwerkers en arbeiders" 34), waarvan art. 18
voorschrijft: "De Kraanwerkers en Arbeiders zullen bedienen de
Brandspuit, en behandelen de Bluschgereedschappen welke aan
hun, vanwege Burgemeesteren, zullen worden aangewezen."

Pas in de ordonnantie van 1855 worden de havenarbeiders en,
met hen, de arbeiders in de bouwvakken niet meer genoemd. Dat
wil niet zeggen dat ze uit het brandweercorps verdwenen zijn. In~

tegendeel, zowel daarna als daarvoor bleven zij er deel van uit~

maken. Maar de verdwijning van de gilden en beëdigde ambach~

ten, de vermindering van de betekenis van de haven tegenover het
toenemende verkeer te land, wellicht ook de formele doorwerking
van het beginsel van gelijkheid van allen voor de wet, hebben hier
cle nadrukkelijke vermelding van bepaalde groepen ontoepasselijk
gemaakt. Dat geldt evenzeer voor de onderbrandmeesters. We
zagen in de ordonnantie van 1822, dat die werden gekozen uit de
metselaars~, timmerlieden~. loodgieters~, leidekkers~ en ververs~

bazen. Ook die groepen worden in 1855 niet meer genoemd, maar
in de verslagen van nog veel latere jaren valt geregeld te lezen.
dat alle onderbrandmeesters patroons in de bouwbedrijven waren.
Dat is alleen maar een ander woord voor hetzelfde begrip.

Toch is er met de brandgasten wel iets veranderd. Het begrip
"arbeider" heeft zich. vooral sedert de ontwikkeling van de indus~

trie in de 1ge eeuw verwijd van de sjouwer en de havenarbeider
tot al diegenen, die in dienst staan van een ondernemer en voor
zijn bedrij f werken, hetzij thuis. hetzij in een fabriek 35). Het aan~

tal der arbeiders is daarbij enorm gestegen, mede door de ontwik~

keling van de kapitalistische productiewijze. Het ressort waaruit
de brandgasten voortkwamen. de arbeidende klasse, is nu zozeer
toegenomen. dat gedwongen dienstneming bij de brandweer over~

bodig geworden is. Ze worden nu niet meer aangewezen door het
gemeentebestuur. maar benoemd uit een voordracht. Het systeem
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van de vrijwillige brandweer heeft daarmee zijn intrede gedaan.
Men knope dit echter niet vast aan het jaartal 1855, maar men
dient daarin te zien een gestadige evolutie in de vorige eeuwen
men lette er voorts op, dat de formulering in art. 40 van het
reglement van 1822 reeds een zekere speling laat. Daarin toch heet
het van de brandgasten, da~ zij uit de daar vermelde groepen van
arbeiders worden benoemd.

BIJLAGE A.

Keuren op de brand uit het Houte Boecxke.

Item sal elc huus hebben eenen houten eemmer ende een oes~

vat ende die ten brande brenghen of seynden, op XX scelling;
ende wie voer den eemmer eenen aker ofte ketel brengt, die sal
daermede volstaen.

Item elc huus sal hebben een leeder van XX voeten of daer~

boven.
Item soe wat man daghelijcs pijnt opten werf om sijn loen, die

sal ten brande comen arbeyden, hetsij water draghen ofte anderen
orbaer doen, ende dat sal men hem lonen bi de scepene na dat die
arbeit valt; ende waert dat hi des niet en dade, soe verboerde hi
een jaer die poert.

Item elc mensche die te brande arbeyden wille, dien sal men
sinen arbeyt lonen bi die scepene, es hi wijf of man.

Item soe waert bernde binnen Breda, daert van haers selfs
vier toe quarne, ende des niet en openbaerde, di waers op eenen
coer van V lb. zwerten; ende die broeke sal ghelden dieghene, die
dat huus bewoent daer den brant af coemt.

Item sal elc huus hebben eene vierclocke, op V scelling zwart;
ende elc huus sal hebben een lanterne ende die hanghen voer die
doere, alst bernt bi nachte, op V scelling zwarte.

Breda, GA Inv. nr. 2, pag. 11 vlg.

Zie ook Bezemer - Oude rechtsbronnen der stad Breda, 1892, pag. 17

vlg., art. LXIX-LXXIV.
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BIJLAGE B.

1550 Juni 13.

Ordonnantie van de magistraat op de brandgereedschappen.

Bij schoutet, borgemeesteren ende scepenen in Breda is op
heden gelet opt stuck van den brandt ende zijn geordineert in elck
wijck oft quartiere twee goede mannen, die der stadt lederen ten
brandt dienende ende ander gereescap sullen bewaren ende
dbewyndt dairaf hebben, te weten:

Henric Wiltens ende Jan Robbrechts sone van Heusden over
de lederen, die onder de Reygherboomen aen mijns heeren van
Elderen muer hangen;

Pauwels van Haestrecht ende meester Dyrck Aelbrechts sone
de surgijn over de lederen, die in de Nyeustrate aen Sprengers
huys hangen;

Peter Gheryt Piggen sone ende Peter Henricx sone van den
Kyeboom de schoemaker over de lederen, die hangen 36);

Andries Wiltens ende Velten Ghynter over de lederen, die
aen sint Jans capelle hangen;

Adriaen de Bont Gielis sone ende Lenaert Clercus over de
lederen, die aen de huysinge geheyten den Entvoghel hanghen;

Cornelis Godertsz in de Clock ende meester Peter Boghe over
de lederen, die aen meester Peters Boghe huyse hanghen;

Rochus Keyen ende meester Sebastiaen Anthonis surgijn over
de lederen. die in de Gasthuyscapelle hangen.

Ende het is geordineert dat de voers. gedeputeerde sullen
heuren eedt doen de leederen ende gereescap, die hen bevolen
werden, wel ende getrouwelic te bewaren ende gade te slaen. Ende
sij en sullen nyemande. wye hij sij. dese lederen leenen, sij en
sullen dairvoir bekeren tot der stadt behoef om de lederen mede
tonderhouden, te weten de eerste een. twee oft drie dagen men die
behoeft. sdaechs eenen stuver; ende behoeft men die langer dan
drie dagen continuelic, sdaeghs eenen halven stuver. ter tijt toe die
weder gelevert sullen Sijl; ter plaetsen dair men die halen sal, ende
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nyet te Ieenen sonder geIt oft pandt. Ende soeverre yemant dairaen
yet brake, die sal dat repareren op sijnen cost.

Aldus gedaen den XIII in Junio anno XVc elfde vijftich,
present qui supra.

Reg~ster van acten magistrael, GA. Inv. nr. 6, fol. 28 vlg.

BIJLAGE C.
1591 December 1.

Fol. 1

Ordonnantie op de brand.

Alsoo voirtijts dese stadt van Breda seer groote desola~

tie gebeurt is door den brant, die hier tot verscheyden
tijden geweest is ende besondere in den jare XVc
ende XXXIlIl ende oock dicwils voir ende nae, alsoo
dat wel grootelijcx van noode is dienaengaende goede
ordre ende politie daerop te stellen ende te onder~

houden, zoo zijn van mijns genedigen heere des princen
van Oraengien, heere tot Breda etc., ende derselver
stadt wegen hierop geraempt, geordineert ende geslo~

ten de puncten ende articulen naevolgende. om die
voirtaen binnen dese stadt bij elcken. soot hem aen~

gaet, onderhouden te worden ende nae te gaen in
manieren naevolgende:

In den iersten dat eennygelick zijn schouwen ende
schorsteenen goets tijts zal doen suyveren ende veghen,

ende oock hem wel wachten van veel mutsarden teffens
te stooken ende besondere van gebladerde mutsaerden
ende anderen lichtveerdigen materien, opte pene zoo
verde yemants schouwe lichter laden uutbernde 
hoewel daeraff egeenen vorderen brant en quame
dat die daermede zal verbeuren vyer Carolusgulden,
ende zoo verde daerover de clocke geluyt werde, van
acht Karolusg.
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•

2 Item oft het gebeurde bij nachte brant te zijn
des God verhueden wille ---, zoo zal elck huys een
lanterne met licht uuthangen moeten voor zijn deure oft
aen zijnen soldere ter straet waert, opdat eenyegelick
daer voirbij passerende sien zal mogen, opte verbeurte
van vyer st.

3 Item en sullen egeen brouwers, backers, mout~

makers, aerdepotbackers, geelgieters oft andere die
ovens oft esten bernen. ennigen mutsaert mogen tasten
oft mijten op twelff voeten nae den ovens oft esten;

Fol. 1v ende en sullen oock egeen van den voirs. noch oock
andere persoonen mogen ennich hoy, stroy, schavelin~

gen van hout oft snielingen van teenen oft diergelicke
lichtveerdige materie van brant mogen leggen op enni
ge plaetsen omtrent den ovenen, esten oft schouwen,
daer men vyer stoet oft gewoonlick is te stooeken boven
oft beneden, zoo nae als voirs. is oft anderssins zoo
nae, dat daeraff ennieh peryckel soude mogen comen,
ter ordonnantie, visitatie ende beeueringe van den
brantmeesters, van XXVIII st.

[4] Ende de brantmeesters oft vyermeesters bij tijde
wesende sullen alle vierendeel jaers ten minsten, ende
daerenboven zoo dicwils alst hen oirboorlick duneken
zal oft als zij des versocht zullen worden, ommegaen,
visiteren ende ondersueeken allen leeren, oosvaten,
cuypen ende andere geweeren ende instrumenten die~

nende tot het blusschen van den brande, ende princi
palick visiteren alle esten ende ovenen, schorsteenen,

schouwen ende alle plaetsen daer men vyer stooct, om
te besien. oft die gestelt ende gemaect zijn zaat behoirt
tot preservatie van den brant, opdat door den viere
egeen perieule en comen, ende oft daer egeen materien
sulcke als voir oft andere, daeraen tvyer lichtelick be
vestigen soude connen, omtrent en liggen oft en staen;
ende zoo verde zij ennige sulcken bevynden, daeraff de
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gebreckelicke te calengieren ende de ovenen, esten
ende schouwen, nyet wel bewaert zijnde oft daer peri~

cule uut soude mogen comen, aff te keuren oft in te
smijten oft den inwoonderen indien te hebben, dat zij

dat beteren ende removeren; ende oft yemant daerinne
weygerich viel, deselve daeraff te calengieren, opte
pene van eenen ouden schilt telcker reyse oft calen~

Fol. 2 gieringe ende nyettemin alles te moeten affdoen, remo~

veren ende beteren.
[5] Item en zal nyemant, tzij hekelerssen oft andere,

mogen ennich vlass swingen oft heeckelen smorgens
oft tsavonts bij keerssen oft ander lichte dan in fauten,
39) opte pene van vyer Kg., zoo dicwils als contrarie
werde bevonden.

[6] Item en sal nyemant met ennige keerssen oft ander
licht sonder lanterne mogen dorssen oft wannen, opte
verbeurte van eenen ouden schilt.

[7] Item en zal niemant in ennige oliemolens mogen
leggen oft tassen ennigen mutsart, hout, stroy, hooy
oft ennige andere lichtveerdige . materien, daer d~n

brant lichtelick inne comen ende daeraen vatten soude
mogen, oock opte pene van eenen ouden schilt.

[8] Item zoo wat tijde de brantclocke slaet, zoe zal
men tvyer dat in esten, ovenen oft forneysen bernende
is ende ander gelijck vier dat quaet soude mogen doen,
uutdoen ende blussen, oft men zal ten minsten daerbij
moeten setten stedevast een bequaem persoon van
goeden ende bequamen ouderdomme, die tvier gade zal
connen slagen ende wachten voir periculen, opte pene
van eenen ouden schilt, zoo wanneer men ter contrarie
bevont.

[9] Item en zal egeen cuypere met vier binnen zijnen
huyse cuypen oft bynden mogen dan binnen sonne~

Fol. 2v schijn, opte pene van vyer Karolusg.
[10] Item zoo waer brantleeren, haken aft andere in-
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strumenten totten hrant dienende hangen, daerop oft
aen en zal nyemant egeenrehande vuylicheyt oft be··
letsel doen, ten eynde dat men die tallen tijde alst van
noode is zal mogen lichtelick ende sonder vermijde aH~

nemen; oick en zal daerinne nyemant houwen oft ker
ven, opte pene van XlIII st.

[11] Item elck huys zal schuldich zijn te onderhouden
een tobbe oft cuype met twee oiren ende eenen eemer,
daer men mede gieten mach, dpte boete, die opte
schoudagen breuckich bevonden zal worden, van drie
stuvers.

Depost den VI Jan. 97 is collegaliter geresolveert
eenen leeren eemer. 38)

[12] Item zal elck huys oock moeten hebben ende
onderhouden ten minsten een leder, te weten huysen
hebbende harde daken, die van de oeselen 39) reycken
mach totten vorst van den huysen, ende daer riete daken
zijn, die twee oft drie sporten reycken boven doeselen
van den dake van de aerde aH, opte pene van vyer st.
telcker reyse.

[13] Item tot alle tijden, als men besorcht zal zijn van
groote droochte oft anderssins van brande, sal men
van sheeren ende der stadt wegen mogen gebieden
ende doen uutroepen, dat eenyegelick zijn branteemeren,
leeren, tobben ende andere gereetschap, daer hij op ge~

ordineert is. stellen zal voir de dore. oft op hon pleyne
daer poorten zijn, oft de lange lederen ter vensteren
uutsteken vyer oft vijf sporten, opte pene van drie st.

Fol. 3 [14] Item om te bat alle peryckel van brande te ver~

hueden, zal eenyegelick, daer wegen, stegen, gangen
ende erven tusschen de huysen zijn --- sulcke daer men
door passeren soude mogen ---, die ennigen huysen oft
naebueren toecomen, deselve met poorten oft andere
beschutselen bevrijden ende toemaecken binnen XlIII
dagen na de publicatie van desen, opte pene van drye
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gulden 40); ende men zal die alle dage tsavonts, naedat
doncker is, sluyten ende toedoen ende houden, ter
tijt toe het wederom begint te lichten ende te dagen.
Ende waert dat daerdoor eenige gebueren aen hare

heyninge oft anderssins eenige schade lede, zal den
defaillant die schade boven de pene voirs. moeten
restitueren ende goet doen. 41)

Gepubliceert IX Febr. 97, present schouteth,
Gilles, Loeker, Buysen. 42)

[15] Item want dickwils geschapen is te geschieden
perickel bij de asschen die achter uutgedragen worden,
besondere daer leemen wanden ende riete daken zijn,
zoo is geordonneert, dat nyemant opten Haeghdijck
oft opt Ginnekenseyndt ende elders, daer weecke daken
oft leemen wanden zijn, en zal mogen zijn asschen
achter uutdragen mer voor ter straten uut, opte pene
van eenen ouden schilt te verbeuren bij dengenen, die
se achter uutdroege; ende zoo wanneer men de asschen
voir ter straten uutdraecht daer vier inne is, sal men
gehouden zijn tvier uut te gieten ende te blussen, opte
pene van drie st.

[16] Item alsoo groote periculen souden mogen comen
van den cricken oft backerscolen, estcolen ende andere
dier8elicke, die men wil laten uutgaen, wort geordon~

neert, dat men die zal moeten leggen in kelders oft
andere sekere plaetsen, daer egeen periculen daeraff
en connen comen, ende nyet op ennige solderingen oft
andere periculose plaetsen, opte verbeurte van 111 oude
schilden.

[17] Item dat voirtaen nyemant ter straten oft in de
Fol. 3v hoven ennige rieten oft stroyen thuynen en zal mogen

maecken; ende die alreede gemaect zijn, sal men moeten
aH ende ewech doen binnen XlIII dagen naestcomende,
ten ware deselve bij den opperbrantmeesteren ende den
brantmeesteren van den quartieren toegelaten worden,
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opte pene van eenen halven ouden schilt ende die nyet~

temin aff te moeten doen.
[18] Item dat egeen mans met mantelen oft cappen oft

vrouwen met huycken ter plaetse, daer den brant is, en
sullen mogen comen, opte verbeurte van deselven
mantelen, cappen ende huycken, noch oock egheen
kinderen noch andere vrouwen dan die zijn van de ge~

buerte, daer denselven brant is, opte verbeurte van
dopperste eleet.

[19] Item dat nyemant, volgende doude ordonnantie
opt decken van den herten daken gemaect, ennighe
huysen, schueren oft affhangen binnen dese stadt en
zal mogen decken met weecken daken, noch oock
ennige huysingen, schueren oft afhangen in harden
daken wesende met riet oft stroo mogen stoppen, dan

de huysen, schueren oft affhangen opten Haechdijck
ende tGinnekenseynde ende daeromtrent, die aldaer
nu ter tijt met riet gedect zijn, ende egeen andere; ende
dat alle degene, die alreede ennige huysingen, schueren
oft affhangen met weecken daken hebben gedect oft
gestopt, deselve zullen gehouden zijn voor Bamisse
naestcomende die te decken ende te stoppen met harde
daken, opte pene, te verbeuren bij deghene die in ge~

breke zal bevonden worden, van zess oude schilden
ende al evenwel gehouden zijn promptelick dese or~

donnantie nae te volgen ende te voldoen --, ten ware
nochtans dat mijn heeren schouteth, borgemeesteren
ende scepenen, de plaetse ende suIcke huysen, schueren
ende affhangen gevisiteert hebbende, eenigen voir dese
tijt uut redenen suIcx bij speciale acte expresselick toe~

Fol. 4 lieten. Ende zoo verde men bevont, dat door ennige
stoppingen met riet oft strooy ennich peryckel soude
mogen gelegen zijn, sal men tselve van stonden aen
sonder ennich vertreck moeten beteren ende met harden
dake stoppen,
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[20] Item sullen alle craenkynderen, straetwagenvuer~

ders ende cardrijvers, die alst ergens brant is van der
wachte nyet en zullen wesen, gehouden zijn met honne
peerden ende wagens in persoone te comen ende hen
gereet te laten vynden ter plaetse, daer den brant zal
zijn, om de instrumenten totten brant dienende aen te
halen, opte pene van eenen ouden schilt bij den ge~

breckelicken te verbeuren; mer degene, die de wachte
alsdan hebben. sullen gehouden zijn op honne wachte te
blijven gelijck alle andere zonder daeraff te mogen
gaen, op gelijcke pene.

[21] Mer sullen de brantmeesters, alst ergens brant is,
al waren die oock opte wachte. schuldich zijn terstont
van deselve wachte te gaen elck in zijn quartier, om ter
plaetsen daer den brant is van als te versien.

[22] Item sullen alle scippers, timmerluyden, metsers,
leydeckers, schalien~ oft pannedeckers ende oock de
backers ende brouwers - oft honne knechts in honne
plaetsen -, die de wachte alst ergens brant is nyet en
hebben, gehouden zijn in persoone ter plaetse daer den
brant is te comen, om aldaer alle behulp ende assistentie
te doen; mer die alsdan de wachte hebben, sullen ge~

houden zijn daerop te blijven sonder daeraff te comen,
gelijck alle andere van de wachte oock gehouden sullen
zijn opte voors. wachte te blijven, opte pene van eenen
ouden schilt bij de gebreckelicke respective te verbeuren;

[23] alle de breucken voors., die hieraff vervallen zul~

len, te bekeeren ende gedeelt te worden in drien: deen
derdendeel den heere, het tweede derdendeel der stadt

Fol. 4v tot onderhoudinge van den leeren, backen, haecken
ende eemers, ende het derde derdendeel de brant~

meesteren;

[24] behoudelick altijt den heere ende der stadt honne
macht ende auctoriteyt dese ordonnantie te interprete~

ren, te verbeteren ende te veranderen, zoo dicwils ende
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soo men dat naer gelegentheyt der saecken ende des
tijts zal bevynden te behooren.

Dese ordonnantie is tot Breda ter puyen aff ge~

publiceert opten sondach den yersten dach in Decembri
anno 1591. tvoIck aldaer bij tIuyden van den cIocxken
in grooten getale vergadert zijnde. ter presentie van
den schouteth. Merceliss ende Lanschot. schepenen in
Breda.

(In margine:) Anderwerff gepubliceert den XVI
Augusti 92. present schouteth. Merceliss ende W ach~

mans scepenen.
Noch gepubliceert den VI January XCVII. pre~

sent schouteth. Buysen. Lanschot schepenen.
Noch bij publicatie vernyeuwt den XXV July

1599. present Van der Haghen loco praetoris.
sGraeuwen ende Van Bernagie als schepenen.

(Aanvulling).

[25] Ten eynde opte volrs. ordinancie te beter ordre
ende toesicht werde gehouden opten brant. zoo worden
alle jaer bij den borgemeesters ende scepenen opten
Gesworen maendach oft zoo wanneer de weth is ver~

nieuwt. gestelt toesienders van den brant opten Haech~

dijck. Ginnekenseynde ende Gasthuyseynde. totte
gemeyn putten putmeesters. totte wateringen vaert~

meesters ende toesienders totte wateringen binnen ende
buyten de stadt. die al gehouden zijn twee jaeren in
honder officie. daer zij toe gestelt zijn. te dienen; ende
worden teIcken jaer aff ende aengeset oft gecon~

tinueert nae gelegentheyt.
[26] Ende worden uuter weth gestelt teIcken jaer twee

oppertoesienders. die alle dander hebben te gebieden
in saecken honder officie aengaende. ende aen wyens
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Fo!. 5 alle de toesienders zijn gehouden de swaricheyden van
honder officie overcomende te kennen te geven. om bij
den magistraet daerin versien te worden.

[27] Is geordineert dat alle oppertoesienders met den
schoutet alle jaer tweemaels. te weten in Aprili ende in
Septembri. sullen visiteren de vaerden ende wateringen
binnen ende buyten der stadt. ende den gebreckelieken
beschouwen volgende dordonnantie in dit registre
gestelt fol. 43)

[28] Ende sullen oock ten tijde voors. visiteren de ge~

meyn putten van der stadt ende de instrumenten totten
brant den toesienden in elcx quartier van der stadt ge~

levert; ende wes reparatien nootelijck zal bevonden
worden aen de voirscreven putten ende instrumenten
te doen. dat de gecommitteerde de putmeesters ende
toesienders sullen belasten. op pene bij hen te stellen.
die te doen doen. De cedulen. daer de putmeesters
mede zijn eollecterende de penningen om te onderstaen
de oncosten van de reparatie van de putten zijn in dit
register gestelt fol. 44)

[29] Van de stadt wegen sullen den toesienders van
den brant van eleken quartier gelevert worden leeren.
haken. backen ende leeren eemers. De leeren. haken
ende backen sullen van der stadt wegen onderhouden
worden ende de leeren emers. bij der stadt eens gelevert
zijnde. sullen die van dan voirtaen bij de gemeynten
van elcx quartier moeten onderhouden worden. ende
vergaen wesende in de plaets wederom nieuwe te
maecken.

[30] Sullen alle de voors. toesienders van dinstrumen~

Fol. 6v ten hen gelevert gehouden zijn daervan te verantwoor~

den ende in goede reparatie die te doen houden ende
in tijde van noode ter plaetse van den brande die te
doen brengen; ende en sullen nyet vermogen ennige
leeren hen gelevert wech te leenen oft te verhueren tot
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Fol. 5

Fol. 5v

1'01. 6

Fol. 6v
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stellingen van metselerien oft anderssins die te ge~

bruycken. opte pene van drie Rijnsgulden. te verbeuren

bij dengenen, die bevonden zal worden suIcx gedaen
te hebben. Tot berieff van de timmeraigen ende met~

selerien is den ambacht van timmerIuyden ende metsers
belast vijff oft zes leeren te maecken. die zij sullen
mogen verhueren om eenen redelick penninck.

Den oppertoesienders van den brant zijn gelevert:
vyer metale spuyten.

Den toesienders van den brant binnen de stadt
oude vesten zijn van der stadt wegen gelevert:
zess groote brantIeeren,
eenèn waterback,
ende tzestich leeren eemers, daervan eIcken van de
toesienders zijn gelevert XV.

Den toesienders van den brant opten Haechdijck
zijn gelevert:
zess leeren van XIX ende XXXV voeten.
zess branthaken,
twee groote waterbacken.
XLVIIIleeren emers, daervan eIcken van de toesien~

ders zijn gelevert XII eemers.
Den toesienders van de Ginnekenseynde zijn ge~

levert:
zess leeren van XXX ende XXXVI voeten ende twee
van XXV voeten,
VII branthaken,
twee waterbacken.
XLVIIIleeren eemers, daervan elcken van de toesien~

ders zijn gelevert XII eemers.
Den toesienders van den Gasthuyseynde zijn ge~

levert:
zess middelbaer leeren,
zess branthaken.
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twee waterbaeken,
XLVIII leeren eemers, daervan eleken van de toesien
ders zijn gelevert XII eemers.

GA Inv. nr. 710

AANTEKENINGEN.
J) Gegevens ontleend aan de jaa.rverslagen van de Brandweer.
2) GA Inv. nr. 2, p!g. 15 vlg. "Item en sal nyemant d:ecl<en enighe
husinghe met nyen dake tensi met teglen oft leyen oft met schindelen,
op een pene van C sc·(ellingen): dats te verstane alle huyse, sij sijn oude
ofte nyeuwe, dies vermoeghen, met schyndelen ende met leeme, ende
a.ndere oude huyse, di,es niet en vermoeghen, met schyndelen ende daer
leem dunne op ghestreken; ende dit sal staen altoes ten aansien tsheeren
ende der stadt."

De keuren en ordonnantiën der stad Breda, ontleend aan het Ho;ute
Boecxke en het Out Keurboeck, zijn - niet geheel zonder fouten - uit
gegeven door W. Bezemer: Oude rechtsbronnen der stad Breda. Werken
der vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude vadernandsche
recht, Eerste reeks nr. 14. 's-Gravenhage 1892. Zie deze uitgave., pag. 23,
art. XCIII.
Z) Out Keurboeck, GA Inv. nr. 3, pag. 80; zie Rezemer a.w. pag. 75 vlg.
4) Zie voor de oude stadsplattegronden het kaartje in deel I van dit
jaarboek t.o. pag. 25.
5) GA Inv. nr. 3, tussen pag. 190 en 191; zie Bez.emer a.w. pag. 87 vlg,.
6) Met het oog op het brandgevaar aan de Haagdijk en het Ginnekens
eind werd voor deze twee wijken in 1563 een aparte brandverordening
afgekondigd; zie GA in Inv. nr. 722.
7) Stadsrek 1515, GA inv. nr. 1515, fol. 352v: gedekt "de loyve omtt:ent
de Waterpoirt in de Steenbrugstrate, dair de brandbacken onder staen."
8) Ibid. fol. 339: "Item betailt insgelijcx den IIII wekers, die dit jair
alle nachten gewaict hebben opter stadhuys ende langhs der straten
hebben gaen roepen die ure van der nacht ende alomme na vuer, brandt
ende anders gesien hebben ......"
9) Stadsrek 1503, GA inv. nr. 1514, fol. 193v: "Item betailt denselven
Geryden van XXIII lb. kerssen, die opten thooren verbernt [sijnJ. bij den
wakers, die dair snachts waaken ...... " De toren was in dit jaar nog niet
voltooid.

Stadsrek. 1515, GA Inv. nr. 1515, fol. 338v: "Item betailt den twee
wakers, die dit jair de wake des nachts opten kerckthoren gehGlUden
hebben ende den horn tallen uren geblasen ende alomme na vuer enoo
brant gesien hebben ......"
10) De Roelant barstte bij de torenbrand van 1694 en werd daarna ver
goten. Zie Van Goor pag. 88.
IJ) Hun namen en de wijkindeling zijn te vinden voorin de registers van
vestbrieven tussen 1508 en 1515, GA Inv. nr. R 417-423. Mijn dank aan
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de heer J. B. W. M. van Roosmalen, die mijn aandacht hiero'p vestigde.
12) Register van acten magistrael, GA Inv. nr. 6 fol. 418: "Ter ordon
nantie van drossaert, borgemeester ende scepenen in Breda is geordineert
ende gesloten dat om te vervallen de costen van de nieuwe brantleeren
ende haecken gemaect voer den Haechdijck, een van den roydragers
deser stadt daertoe versocht zijnde de onwillige borgJeren naebescreven
sal executeren ter sommen daerop zij gestelt zijn, te weten: Henrteken
van Mer voer IH st., Sebastianen Rombout sGrauwen voer Hl st. de
weduwe Nispens voer Hst., Jenny du Camp voer Hst., Wierieken voell'
Iï st., Adrianen Henriek Wils voer Hl st. ende Jannen Brants voer Hl st.
Actum tot Breda opter stadthuys den XXX Augusti XVcLXXVH."
13) In het Officiaalboek GA Inv. nr. 113 vindt men de volgende aanstel
lingen, van belang voor de brandweer:

1556: 7 paar putmeesters, elk voor een put in de binnenstad;
1558-1570: 1 paar brandmeesters;
1567-1570: daarenboven 1 viertal brandmeesters op de Haagdijk en

1 viertal op het Ginnekenseind; in '68 en '70 heet het eerste paar aange
steld "binnen de oude stadt";

1572: 1 paar brandmeesters voor de binnenstad, 10 paar putmeesters
voor putten in de binnenstad en een drietal (later viertall) putmeesters'
op het Gasthuiseinde;

1575-1576: 1 paar brandmeesters in de binnenstad, 3 paar putmees
ters en 1 paar vaartmeesters ;

1577: 3 paar putmeesters, 1 paar brand- en putmeesters op het
Gasthuiseinde ;

1578: 1 paar brandmeesters in de binnenstad, 1 paar en 1 drietal
putmeesters;

1579: 1 paar brandmeesters, 3 paar "onderbrandmeesters opte eyn-
den", 1 paar putmeesters;

1580: 1 paar brandmeesters, 5 paar putmeesters;
1581 en 1585: 1 paar brandmeesters;
1586: 1 paar brandmeesters, een drietal "toesienders" van de brand

in de binnenstad en een viertal op elk der einden, 4 paar putmeesters( en
1 paar vaartmeesters ;

1587-1590: 1 paar "opperbrandmeesters", een drietal "toesienders"
in de binnenstad en een viertal op elk der einden; bovendien in! 1587
1 paar vaartmeesters.

Een eerste aanwijzing voor de centralisatie vinden we in de benoe
ming van onderbrandmeesters in 1579 ~ sinds wanneer echter de in 1586
nog zo genoemde brandmeesters als hoofd van de organisatie mogen
gelden, is niet bekend,
14) Een afschrift in GA Collo Havermans no. 1, fol. 2:07v-212. Uit derze
ordonnantie zijn de artt. 1-5, 8-15, 17, 23 en 24 van die van 1591, soms
met toevoegingen of wijzigingen, overgenomen.
15) GA Inv. nr: 2, pag. 14: "Item is verdraghen bij den heere, ende bij
der stat, dat alle die bornputte binnen Breda in den straten nu ter tijt
staende ende namaels comen moghen, dat men die oversien ende regeren
sal elcken putte bij tween goeden mannen, die die heer ende die stat daer
toe voeghen sullen. Ende wes gebree sij daeraen vynden, dat sullen sij
doen maken ende verbeteren op der ghebuer cost, die elcke putte te
ghebruken pleghen. Ende die des niet en woude ghelden, die sal ment

82

Jaarboek De Oranjeboom 2 (1949)



[ ] uutpanden aen den ghereetsten ende die pande te richts ver-
copen, op een boete van XXVII scellinghen."

Zie Bezemer a.w. pag. 21, art. LXXXIII.
16) GA In"" nr. 710 fol. 6v.
17) Ibid. fol. 7.
18) Commissie van 13 October 1614 in Register van acten maglstrael,
GA Inv. nr. 12 fol. 64v.
19) Publicatie van 7 December 1614, ibid. fol. 67.
20) Ibid. fo~. 85.
21) GA Inv. nr., 1667 fol. 135v.
22) Jan van der Heyden had zich, reeds voordat hij zich met de
brandbestrijding bezig hield, verdienstelijk gemaakt door een reorgani
satie van de straatverlichting in Amsterdam. Ook zijn vindingen op
dat gebied hebben in Bl'eda ingang gevonden. Zie stadSl"ek. 1676/7, GA'
Inv. nr. 1655 fol. 121v: betaald "aen Dyrck Leenders Rutten, me·rck
schipper op Amsterdam, de somme van acht en twintich gulden twaelff
stuyvers ter saecken hij van Jan van der Heyden tot Amstel'dam tEm
behoeff deser stadt heeft gecoft ende betaelt twintich pont gleprepa
reerde lemetten, misgaders voor de vraghten van dieH:' Lemetten zijn
pitten voor lantaarns.
23) In GA, voorl. nr. 2295. Ongewijzigde herdruk van 1733, GA Inv.
t.K. nr. 342, dil. Zie ook de uitgave bij Van Goor, pag. 344 vlg.
24) Register van resoluties van de magistraat, GA Inv. nr. 47 fol. 91
vlg., 13 October 1732.
"Den Hooged. heer drossaerd draagt voor, dat bij den laasten brand,
voorgevallen op de Bosstraat, het reglement off ordre op den brand
geëmaneert nogh door de borgercapitijnen en derselver compagnien,
nogh door de thoorenwagters is geobserveert, dat zulcx ook groote
confusie heeft veroorzaakt, gevende derhalven in consideratie off men
geen ordre behoorde te stellen, dat een ider bij voorval van onverhoopte
brand volgens het voors. reglement sijn plight naquame en observeerde;
waarover wesende gedelibereert so worden de heeren borgemeester,
commissarissen en griffier versoght en geaucthoriseert de resp. borger
capitijnen mitsgaders de toorenwagters voor haar te ontbieden, aan
deselve het voors. reglement te communiceeren en tot derselver plight
voor het toekomende aan te manen, en specifiquelijk aan de tooren
wagters aan te seggen, dat wanneer sij wederom bevondeDi' mogte wor
den in zulke off diergelijke gevallen aan haar plight te manqueeren,
dat de gebreekige alsdan daarover na gelegentheyt der saake sondeI'

conniventie door de magistraat zoodanig zal worden gecorrigeert en
gestraft, soo als de magistraat sal oordeelen te behooren.
Verders is goedgevonden dat aan de resp. capitijnen mede zal aange
segt worden dat sij goede sorge zullen hebben te dragen, dat sij voort
aen bequaame tamboers voor haerElj compagnien bij vacature zullen
hebben voor te stellen, die hetgeen gerequireert word op del trommel
konnen slaan, en dat het geordonneerde getal van schildergasten en
adelborsten op de gestatueerde uere dagelijcx ter wagte kome, met be
hoorlijk geweer, kruyt en loot voorsien, en aldaar blijve zoo als bij de
ordonnantie gereguleert en verstaan is, mitsgaders dat aan den borger
ondermajol' toegelaten sal worden de wagten en het geweer te visiteeren
en dat sij tegens de gebrekige en weygerende hare klagten ingeven sullen

83

Jaarboek De Oranjeboom 2 (1949)



daar zulcx behoort, om daarover gecorrigeert en gestraft te worden na
behooren.

En eyndelijk is mede goedgevonden den heer. borgemeester te autho
riseeren om te besorgen, dat aan ider der onderbrandmeesters deser
steede van stadtswegen zal. gegeven worden een flambouwe en een
spongie om sigh in tijt van brand daarvan te konnen bedienen."

Ibid. fol. 99v., 3 November 1732.
"Is gehoort het rapport van de heeren borgemeester De Bons, sche

pen Knollaert en griffier Michgorius - de heer schepen Ooms, haar
medecommissaris absent -, ingevolge en tot voldoeninge van Haered.
welachtb. resolutie van dato [13 Octobe'r 1732] de resp.! heeren borger
capitijnen alsmede de thoorenwaghters voor haar hebbende ontbooden en
over de confusie, voorgevallen ter occasie van den laatsten brand, aan
deselve hebbende gecommuniceert hetgeene aan haar bij de voors., resolu
tie in mandatis was gegeven, en deselve ernstigh aangemaent tot haar
plight voor het toekomende, en ten dien eynde de ordonnantie op den
brand geëmaneert hebbende, voorgelesen; waarover wesende gedelibe
reert, worden de voors. heeren bedanckt en is goedgevonden de ordonnan
tie op den brandt wederom te doen drucken en aan ider der gem. capitijns
en toorenwaghters daervan een exemplaer tot haer naright ter handen
te doen stellen, mitsgaders deselve te doen publiceeren en door de borger
capitijnen alle jaaren aan haare onderhebbende compagnie te doen voor
lesen, alsmede op het versoek der toorenwagters bij een waarschouwinge
te doen publieeeren en uytroepen, dat niemand voortaen na sonnenonder
gangh op de straaten zal mogen in brand steecken €lenig strooy off ander
vuil', op de boete van ses gIs. ten behoeve van den officier."
25) GA Inv. t.K. nr. 342, dIl.
26) Ibid.
2ï) Register van resoluties van de magistraat, Inv. nr. 36, 16 Aug. 1708,
en nr. 60, 24 Mei 1745.
28) Inv. t.K. nr. 342, dl 6.
29) Deze rang is uitgegroeid tot die van hoofdopzichter van Openbare
Werken.
30) In de handbibliotheek van het gemeente-archief.
31) Voorganger van de directeur van Openbare Werken.
32) E. Dilis - De Antwerpsche naties, 1906.
33) Register van ambachtsbrieven, GA Inv. nr. 416 fol. 46v.
34) In de handbibliotheek van het gemeente-archief.
20) Daarmee is natuurlijk niet gezegd, dat de klasse der industrie-arbei
ders regelrecht afstamt van wat in Breda in vroeger tijd arbeider heette; ze
is immers gekomen in de plaats van de kleine ambac.h;tsman, die zij,n
werkkracht in dienst ging stellen van de kapitaal bezittende grote onder
nemer. Wel kan men het zo uitdrukken - om een genealogische term te
gebruiken -, dat ze de arbeider in de zin, waarin we dat woord in deze
studie zijn tegengekomen, in haar kwartieren heeft.
36) Niet ingevuld.
3ï) Gewelfde kelders.
38) Deze laatste zin in margine.
39) Dakrand, of de plaats, waarop vandaar het regenwater op de grond
valt.
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40) In eerste lezing: zes st.
41) Deze zin is een latere toevoeging.
42) Deze laatste zin, in margine, heeft betrekking op de in dit artikel
aangebrachte wijzigingen.
43) Niet ingevuld; ordonnantiën op het onderhouden van vaarten zijn
te vinden op fol. 31 vlg.
44) Niet ingevuld; zie hiervoor fol. 44 vlg.

Jaarboek De Oranjeboom 2 (1949)




