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KIICKENGEN. Vuur. Een
oerkracht met een on-
weerstaanbare aantrek-
kingskracht. Vooral op
mannen. De brandweer
van Koekengen pompt al
75 iaar de polderslootjes
'leeg in gevalvan brand. .
,V66r 1938 werden de em-
|mertjes water op het
idorp letterliik aan elkaar
doorgegeven.
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lBarend van Benthem (,17) glimlacht
als hem wordt voorgelegd dat in ie-
dere brqndweerrnan een pyromarur-
tje schuilt. ,,Je moet een fascinatie
voor !'uur he-bben om brandweer-
man te rvorden. Maar die fascinatie
zit niet in het flkkie steken; wel in
het leren begrijpen van vuur. Je
moet de ontwikkeling van \uur en
rook tijdens een brand kunnen
lezeni'

De directeur
van de Kocken-
gense basis-
school De Weg-
wijzer is sinds
zijn 22ste bij de
7i-jarige brand-
weer van Koc-
kengen, de laat,
ste vijftien jaar
als .postcom-
mandant.

Hevige bran-
den passeren in
lap tempo de
revue als Barend
van Benthem
zijn belevenis-
sen als brandweerman overziet. ,,De
gasexplosie in de bungalow van de
oude meneer Van der Hoven op
Spengen, maakte veel indruk. De
enige keer dat ik meemaakte dat er
iemand omkwam bij een brand, Ook
heftig waren de boerderijbrand bij
schaatser Wim Vos en de brand bij
restaurant Het Eiland in het Wei-
land."

Zonder gevaar is het werk van de
rrijwillige brandweer niet.,,Tijdens
:en brand bij loonwerkbedrijf lGrip-
rers in het buurtschap Laag Nieuw-

Barend van Benthem (rechts) en Cor Weiland {beiden jubilaris) wor-
den door burgemeester Mirjam van 't Veld (Stichtse Vecht) gehul-
digd op de receptie van de 75-jarige Brandweer Kockengen, afgelo-
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Links de brand bij Eiland in het Weiland Foro ALEX DE KUIJeER

koop werd ik samen met brand-
weennan Jan Oskam een keer weg-
geblazen door een gasexplosie. \4re
doken op de grond, keken elkaar
a.an en dachten beiden: 'Dit had ook
heel anders kunnen aflopenl1

SPECIALISTEN
Het brandweeerkorps van Kocken-
gen bestaat uit 66n wagen, zestien
brandweermannen en drie brand-
weervrouwen. Voor de hele provin-
cie Utrecht is het korps een van de
vier specialisten in rietkapbranden.
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De professionaliteit van nu is niet te
vergelijken met de situatie van voor
1938. ,,Tben werden dorpelingen, of
ze wilden of niet, door de burge-
meester als plichtbrandweerman
aangesteld. Ze werkten met een
handpompje, dat met doorgegeven
emmertjes water werd gevuld."

Minder ver terug in de geschiede-
nis is de jarenlange rivaliteit tussen
brandweer Kockengen en de brand-
weer van het buurtschap Portengen.
,,Je rnoest niet op elkaars gebiedje
komen, dan had je ruzie."

Toen een kleine twintig jaar gele-
den een van de korpsen moest wor-
den opgeheven, kwam zelfs het
toenmalige W-programm a Van Ge-
@est tot Geuest de dorpsstrijd fll-
men. Barend van Benthem kan er
over meepraten. ,,Net nieuw op het
dorp als leerkracht, woonde ik in de
jaren tachtig in Portengen. Om me
een beetje thuis te voelen op het
dorp, had ik me aangesloten bij de
brandweer van Kockengen. Niet
veel later lyerd ik op mijn fietsie bij
de Porteng6nsebrug halt gehouden
door Bart Lambo, de commandant
van Portengen: 'Hoe haal je het in je
hoofd omje bij Kockengen aan te
sluitenlbulderde hij me toe. Hah4
ik wist iriet eens dat ze een brand-
weer hadden in Portengen!" .

lnformatie over de activiteiten
dit jaar bij de 75-jarige brand-
weer is te vinden op www.brand-
weerkockengen,nl


