De brandspuit van Sint Tunnis
Het BHIC heeft onlangs een groot aantal documenten van de dorpsarchieven
gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Daar kan vinden bij: 7018 Dorpsbestuur St.
Anthonis, 1585-1810 en dan onder het hoofdstuk Openbare Werken een aantal
documenten over een brandspuit die Sint Tunnis wil laten maken en gebruiken. Het
zijn handgeschreven documenten, de een wat beter leesbaar dan de ander. Met
behulp van het programma Transkribus heb ik een ruwe versie kunnen maken en die
naar vermogen bijgewerkt. Dat lukt niet altijd goed zodat er soms toch wat vreemde
tekst staat. Ik vond drie stukken die handelden over het besluit om een brandspuit
aan te schaffen, de omschrijving van de voorwaarden waar de spuit aan moest
voldoen en ten slotte nog een document waarin afspraken worden gemaakt met
Sambeek en Ledeacker om de spuit gezamenlijk te gebruiken, waarbij Sambeek en
Ledeacker wel moesten betalen.
Het eerste stuk betreft:
361 Besluit van drossaard en schepenen van de vrijheerlijkheid Boxmeer en St.
Anthonis tot het doen vervaardigen van een brandspuit voor het dorp St. Anthonis,
1769. Afschrift van landschrjver F.W. de Both, 1769
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Wij Drossard en Schepenen hebben op heden geresolveerd en beraamd,
dat er tot nut en voordeel deser gemeente een brand spuite sal gemaakt worden van
groote als die van Boxmeer,
dat de selve ten minsten kosten sal worden verdongen, 't welke door den heer
Drossard met twee schepenen ten meesten voordeelen sal gedaan worden
en sal dese tot onderrigtinge van een ieder worden voorgelesen:
actum tot St. Antonis den 13e december 1769 ter ordonnantie F. W. de Both Landsr
bovenstaande heb ik op dato voorsr an 't openbaar voorgelesen, en is door niemand
daar tegengesprooken geworden als door Andries Hoogers en Peter Derks en Tys
Pick quod attestor F. W. de Both Landsr
Op heden den 8en febr: 1773 is voorstaande resolutie goedgevonden, om deselve
desen jaare 1773 ter executie te stellen, en die spuit te doen maaken quod attestor
F. W. de Both Landsr
De brandspuit in de 18e eeuw
In het tweede document wordt een lijst van “condities” beschreven waar de nieuwe
brandspuit aan zou moeten voldoen. Om dat stuk beter te kunnen begrijpen is het
goed om even terug te gaan in de geschiedenis van de brandspuit, zoals die op
wikipedia kan vinden. De allereerste brandspuiten waren handbediende
zuigerpompen, holle cilinders met een zuiger erin. Ze werkten als een soort grote
injectiespuit met een handvat of hefboom voor de bediening. Ze konden maar een
kleine hoeveelheid water bevatten en moesten telkens vanuit een emmer worden
gevuld.
Het eerste Nederlandse octrooi op de brandspuit werd in 1664 verleend aan de
Amsterdammers Pieck, Pomp en Van der Veere. Deze brandspuit is te vergelijken
met een tobbe waarin een handpomp met een spuitmond eraan is bevestigd.
Jan van der Heyden en zijn broer Nicolaas hebben de brandspuit in 1672 verbeterd
door er een 'zuigpomp' en lederen brandslangen aan toe te voegen. Het benodigde
water kon nu direct uit de gracht opgezogen worden. De slangen bestonden uit aan
elkaar genaaide stukken leer.
Al kort na de invoering van deze verbeteringen, werden de zuigpomp en de
brandspuit gecombineerd tot een enkel apparaat. De spuit, die aanvankelijk naar de
brand werd gedragen, werd al snel voorzien van wielen. Volgens Jan van der
Heyden moesten deze geheel van hout zijn, omdat ijzeren banden op de
straatstenen zouden vonken waardoor de brandspuit zelf een brand zou kunnen
veroorzaken. Rond 1780 werden de lederen slangen vervangen door slangen uit
waterdicht gemaakte hennepvezels. Ik vond een paar afbeeldingen die lijken te
passen bij de beschrijving in het tweede document.
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De lijst met condities.
In 1769 is het besluit genomen en aan het eind wordt gemeld dat het besluit is
voorgelezen in het openbaar. Slechts drie personen tekenden bezwaar aan, Andries
Hoogers, Peter Derks en Tys Pick. Dit alles is opgetekend door F.W. de Both. Onder
die naam gaat schuil Franciscus Wilhelmus de Both, die rond 1719 is geboren in 'sHeerenberg, Montferland. Peter was Franz Willem Fürst Von HohenzollernSigmaringen,Graaf van den Bergh, en meter diens Moeder Johanna Catharina
Victoria Gravin van Montfort. Hij was getrouwd met Elisabetha Braber. Hij was
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Landschrijver van Boxmeer in de periode van 1749-1784. Een landschrijver was een
soort griffier van de Schout, een soort secretaris. Hij had dat vak geleerd van zijn
vader, Abraham, die Secretaris en leengriffier van den Graaf van Den Bergh is
geweest van.1714 tot 1756.
Toen het besluit uitgevoerd moest worden, werden de voorwaarden waaraan de
brandspuit moest voldoen op papier vastgelegd. Van de kant van Sint Tunnis
tekende daarvoor Jacobus Lemmens en Casper Steijmans. Degene die de spuit zou
maken was Peter Ewalds uit Straelen.
Vooral deze akte was slecht leesbaar:

Het document kan men vinden onder:
362 Voorwaarden tot het vervaardigen van een brandspuit door schepenen van St.
Anthonis voor Peter Ewaltz. te Straelen, 1773. Met bijgeschreven kwitantie., 1773
De tekst luidt als volgt:
Condities tot verveerdigen van eene nieuwe brand spuit op gericht tusschen den
meester Peter Ewaltz aenneemer ende Jacobus Lemmens President Schepen voorts
Caspar Steijmans ook schepen Des kerspels St. Ahthonij graefschaps Boxmeer
besteedigers volgender gestelt teweeten
dat den aangeefer sal leveren den brandt spuit in eene ketel van roods coperen, te
houden ongeveer de drij aamen waeter,
sall gewenscht en gebrogt worden op een vast staende sleede waeronder vier
spaeck radern omtrent hoogh anderhalven voedt met ijser beslaegen,
sonsten de speud behoorlijck en waer noodigh met ijzer suffisant bewerckt,
het voorwerk met een distelboom en draijwerk ingericht met ijsere scheenen in de
assen,
voorts Lanssen versien. dat eenen ledernen darm sal bestaen in sesstigh voeten
lanck in twee deelen met copere schruijven om as off en aen te konnen setten,
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noch in eegen tweeden darm van dertigh voeten lanck met twee schruijven.
Dat de Suijgers sullen bestaen in korik, coper en leder.
De balangze suffisant naer behooren
De selve ten laetsten in het leste van aenstaende maendt Julij op eijgene kosten ter
plaetse van de besteedigers te leveren sullende deese brandt speute in drij suijgers
en twee waeter drijvers bestaen dat de voorschrevene schruijven in de darmen soo
van grooten en kleinen darm in een en egael calibre moeten bestaen, om de selve in
cass noodigh op eene laachte te konnen aen of opschruijven.
Dat het Roer soo van grooten als klee nen darm seik moedt in twee stucken af en
aen schruijven oock moet weesen ter langhte van vier voeten.
sullen de twee drijvers ieder worden versien met eenen swaeren coperen craen.
voor alle het welk den aenneemer bij afleveringh der selve Sal geholt en wel betaelt
worden drij hondert en twintigh hollaadschen guldens in natura.
Caveat. den aenneemer voor sijn leven lanck voor de fauten die sonder ver snijn de
deese Spec te soude koomen ter exceptie van de ledernen darmen die bij van te van
goede attentie en in smeeringe als kenneelijck liek te lijck verdorven werden.
besteedigers als aenneemer hier meede ten vollen content weesend hebben
aenbelooft dees te achten vollegen en naer te koome en eintelijck besteedigers noch
besidockea aenneemer met de specike arriveerende hem sijne kneghten als paert en
voerman den vreien cost, dranck ende voeder te sullen fourneren,
aldus geaccordeert convenieert en geslooten tot Straelen 5 Meij 1773
Peter Ewaltz, Jacobus Lemmens, Casper Steijmans
De drie hondert en twintig guldens Hollants zijn my op heden betaelt, bedankende
voor de goede betalinge. St. Anthonis den 28 July 1773 Peter Ewaltz
Bij dit document wil ik nog het volgende opmerken.
In een overlijdensakte uit Straelen vond ik de volgende gegevens van Peter Ewalds:
Peter Ewalds, particulier, oud 80 jaar geboren in Kaldekerken wonende aan de
“Geldersche strasse”, weduwnaar van Maria Vallen zoon van Engelbertus Ewalds en
Clara [achternaam niet vermeld] echtelieden beiden overleden. datum van overlijden:
23 dec. 1800. De naam werd op diverse manieren gespeld: Ewaltz, Ewalds, Ewalts,
Ewals.
Jacobus Lemmens tekende als Schout van Sint Tunnis. Nu is de vraag wie deze
Jacob was. In een akte uit 1751 wordt er een Jacobus Lemmens ingezworen als
gezworene.
37 Marten van Wanroij legt eed af als schepen; tevens heeft Jacob Ebben de eed
afgelegd als schepen op 16-07-1751 en op 24-11-1751 heeft Jacobus Peter
Lemmens de eed afgelegd als gesworene.
Datering:

24-11-1751

Maar vier jaar later wordt deze Jacobus, met zijn collega’s ook weer afgezet door de
Heer van Bergh omdat ze gerebelleerd hadden:
30 Akte van afzetting als schepen van St. Anthonis door graaf Johan Baptist van den
Bergh voor de rebellen Jacop Ebben, Maarten van Wanraij, Jacobus Lemmens en
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Peter Arts vanwege het crimineel ondertekenen van een rekest op aandringen van
de landdeken, 1755.
Deze Jacob was blijkbaar een zoon van Peter. Er is een huwelijksakte van Jacobus
Petri Lemmens en Joanns Joannis Geurts uit 1751. Van hem is ook een
geboorteakte: geboren in 1721, zoon van Petrus Jacobi en van Catharina Jans
Vijfeijcken.
Het is niet onmogelijk dat bij aan de onderhandelingen over de spuit deze Jacobus
als Schout heeft deelgenomen. Hij was toen begin 50. Maar het is ook wel wat
vreemd dat hij eerst is afgezet en later weer in genade zou zijn aangenomen.
In die periode was er nog een andere Jacobus; zijn vader was Joannes Lemmens,
zijn moeder Anna Catharina Heulen en hij was in 1707 geboren in Boxmeer. Hij zou
dan wel achter in de 60 zijn geweest, wel wat oud voor een schout lijkt me.
Ik vond ook nog 2 mededelingen over Jacobus:
291 Rekening van schatbeurder Jacobus Lemmens over 1775.
301 Rekening van schatbeurder Jacobus Lemmens over 1787.
Als dit over dezelfde Jacobus gaat als de schout, dan pleit dit ook voor Jacobus Petri
als de persoon die we zoeken. Ook in het boek van Gerard Lemmens over het
smedengeslacht van Lemmens wordt deze Jacobus Petri als de bewuste schout
genoemd.
Casper Steijmans was volgens bovenstaande akte schepen, assistent van Schout
Lemmens. Caspar Steijmans was getrouwd met Petronella van de Voort. Zij hadden
minstens 3 kinderen: Joannes, Willem en Catharina, echtgenote van Jacobus
Remmen.
Casper heeft ook een schattingsregister aangelegd, een overzicht van wat bezitters
van onroerend goed moesten betalen aan belastingen:
337 Schattingsregister van de binnen- en buitengeërfden van St. Anthonis.
Aangelegd in 1778 door Casper Steijmans, hernieuwd in 1793 en 1802, 1778, 1793,
1802
In de akte gaat het over de “kerspel” van St. Anthonis; dat is geen typefout maar het
woord kerspel betekent “parochie”.
Er wordt gesproken over een rood koperen ketel waar drie aamen water in kunnen.
Aam of ame is een oude vloeistofmaat in België, Nederland en Zuid-Afrika die na de
invoering van het metrisch stelsel in de vergetelheid raakte. Hij werd speciaal
gebruikt voor het meten van wijn. Een aam werd onderverdeeld in vier ankers en
kwam overeen met ongeveer 135 tot 160 liter.
Het bedrag van 320 guldens kon niet door de gemeente opgebracht worden en er
moest een lening worden aangegaan. Toevallig was een bemiddeld man in de buurt:
de landschrijver zelve:
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189 De gemeente verklaart te hebben ontvangen van F.W. de Both en Elisabeth
Braber echtelieden een bedrag van Fl. 120,-- ter betaling der brandspuit tegen 3%
Datering:

28-07-1773

We komen nu bij het derde document. Sint Tunnis leek een goede buur te willen zijn,
of speelde hier de krappe kas een rol? In ieder geval werd besloten om de spuit te
delen met Sambeeksche Hoek en Ledeacker, maar dan wel tegen betaling. Dat werd
in een overeenkomst op papier gezet:
Akte van overeenkomst tussen schepenen van St. Anthonis, de Sambeekse Hoek en
Ledeacker betreffende het beschikbaar stellen van de brandspuit van St. Anthonis
voor ingezetenen van de Sambeekse Hoek en Ledeacker, 1774. Met nadere
aantekeningen van 1781., 1774, 1781

Wij ondergesr van den
(ondergesr=ondergeschrevene)
Gerigte der Heerlykheid St. Antonis
en Jan Leenders Bergmans namens
den Sambeeksen hoek schepen van denselven
en Gerardus in de Weide schepen op het
Ledeakker namens het Ledeakker
verklaaren over een gekomen en veraccordeerd te sijn,
dat die van de Heerlykheid Antonis hunne Spuit
aan die van den Sambecksen Hoek en het Ledeakker sullen brengen
in val van nood op volgende conditien.
Eerstelyk dat die van 't Ledeakker of Sambecksen Hoek
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en den val van nood sullen betaalen aan den brenger of brengers dier spuit
vier gulden, en verder aan de gemeente te St. Antonis sullen voldoen ieder reis
twintig guldens dog inval de spuit op een van beide die plaatsen gebragt sijnde en
niet gebruikt wordende, soo sullen in plaats van voorsr twintig guldens maar tien
guldens voldaan worden, maar eriets aan de spuit gebrooken sijnde sal door voorsr
plaatsen moeten hersteld worden.
Maar inval er op een van voorgervoerde plaatsen brand mogte syn,
en ter Selver tyd te St Antonis brand mogte ontstaan,
Soo sullen die van St. Antonis niet verpligt sijn de spuit te laaten volgen.
In teeken van Waarheid hebben Wy dese geteekend tot St. Antonis den 27e
december: 1774
Jacobus Lemmens Jan L. Berghman Casper Steijmans G: van de Weij
Mij present
F: W. de Both Landsr
Jacobus Lemmens en Casper Steijmans tekenden weer namens Sint Tunnis. Jan
Leenders Berghman (later werd de h uit de naam weggelaten) tekende namens
Sambeeksche Hoek en Gerardus van de Weij als schepen namens Ledeacker.
Joannes of Jan Leenders Berg(h)mans is in 1753 getrouwd met Anna Poos in
Sambeek. Gerardus Jacobs van de Weij trouwde in 1742 in Oploo, met Bertie
Matthiae Cremers en Gerardus is in 1803 overleden in Ledeacker.
De overeenkomst stamt nog van vóór de tijd dat St. Anthonis en Ledeacker tot één
gemeente waren samengevoegd met Oploo, in 1821. Het was de taak van de
burgemeester van Sint Tunnis om jaarlijks te controleren of de brandspuit nog goed
functioneerde. Zou rond 1800 ook al een discussie hebben gespeeld of er slechts
moest worden samengewerkt of dat gemeentes moesten worden samengevoegd?
Paul Eling

9

