
De brandweerpenning van Schoonhoven 

o.A. WITTOP KONING Uit dc Veiling van Jacques Schulman 
BV op 27 september-1 oktober 
1982 kocht ik nr 2902 'varia', 
zijnde een drietal niettoege-
schreven penningen. Daar
onder bevond zich een grote 
loden penning, die werd om- ; 
schreven als Vier leeuwen en 
IBM nr 65, 1729. Pengat, lood 
47 mm. Op de tentoonstelling 
van penningen in het museum te 
Schoonhoven lag een dergelijk exemplaar 
met het ingeslagen nummer 77, ingezonden 
door het Streekarchief Krimpenerwaard 
aldaar. 

Uit een in de Historische Encyclopedie 
Krimpenerwaard nog te publiceren artikel 
van de hand van de heer H. van der Molen, 
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mocht ik het volgende met betrek
king tot deze penningen over

nemen: Het vaste personeel 
heeft een loden penning 
waarop het stadswapen, 
de letter van de spuit en 
zijn eigen nummer. De 
opzienders zullen daarvan 

maandelijks de mutaties op 
een lijst bijhouden. Bij overlij

den dient de penning ingeleverd 
te worden. Bij verlies moet de vewan-

gingswaarde (6 stuiver) worden betaald. 
Indien een Bediende' tijdens de brand weg 
moet zal hij zijn penning moeten tonen aan 
de officier van de schutterij die de plaats van 
de brand bewaakt. In een instructie uit 1793 
wordt over de penningen gesteld: Vegeaf-
fecteerdens die op hun loopplaats op het 
gerugt van brand komen, moeten aanstonds 
hun bode penning aan hun opziender 
geven, gelijk ook die, welke nadat de spuit 
reeds aan de gang is, hij de brand komend. 
En moet de opziender de bode penningen 
welke hij op de loopplaats ontfangt in zijn 
regier camisoolzak en die bode penningen 
welke hij bij de brand ontfangt in zijn linker 
camisoolzak steeken ten einde bij het eindi
gen van den brand te zien wie er op zijn 
tijd is geweest.' 

De omschrijving van de penning kan nu 
als volgt luiden: Schoonhoven, brandweer 
1729 Vz. wapenschild met vier leeuwen, 
waarboven de letters IBM; onder het wapen 
staat het jaartal 1729, ernaast een nummer; 
kz. glad. Lood, 47 mm, doorboord. 
Bekend zijn de nummers 65 (veiling Jacques 
Schulman BV, Amsterdam 1982 nr 2902) 
en 77 (Streekarchief Krimpenerwaard, af
komstig van het Stadhuis te Schoonhoven). 
De letters IH.M staan zeer waarschijnlijk voor 
'inspecteur brandmeester'. • 
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