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e VBB biedt u bij deze al weer de 39e digitale 

nieuwsbrief aan, de speciale edities niet mee-

gerekend. Reacties van lezers komen niet vaak 

binnen, maar als ze binnen komen, blijkt toch 

steeds weer dat deze service van de VBB op prijs gesteld 

wordt. Dat merk je vooral als we eens een beetje laat zijn. 

Want dan komen er ineens vragen over wanneer hij ver-

schijnt en of hij toch echt wel komt.

Dus heeft de vaste club medewerkers weer een flinke duit 

in het spreekwoordelijke zakje gedaan. En mocht u zich ge-

roepen voelen ook eens een bijdrage te leveren: heel graag. 

Er moet toch genoeg te vertellen zijn dat niet alleen via de 

bekende sociale media gemeld dient te worden…  

Een groot deel van het gebodene speelde zich in deze 

aflevering af in Limburg. Adriaan Kriek nam de Citroën 

HY-voertuigen van de BB in Zuid-Limburg eens nader onder 

de loep. En daarmee heeft hij weer een aardig stukje hulpver-

leningsgeschiedenis aan de vergetelheid ontrukt. Want die 

wagens die naar zijn zeggen ‘mooi waren van lelijkheid’ zijn 

alweer zeldzaamheden geworden en steeds minder mensen 

herinneren zich dat die ooit de ruggengraat vormde van het 

materieel en de logistiek van de Bescherming Bevolking in 

onze meest zuidelijke provincie. Een organisatie die eni-

ge jaren voor de opheffing ervan nog werd aangemerkt als 

een voorbeeld, van hoe het in ons land zou moeten als het 

ging om rampenbestrijding. Ook de internationale samen-

werking van die BB-kring werd alom geroemd en waar de 

meeste commandanten regionale brandweer niet zo’n hoge 

pet ophadden van de effectiviteit/efficiëntie van de BB (en de 

gemiddelde bevolking het al helemaal zag als een lachertje), 

stond juist in Limburg die organisatie hoog aangeschreven.

Een uitgebreid en rijkelijk geïllustreerd verslag van de fes-

tiviteiten rondom het 200-jarig bestaan van de brandweer 

in het Limburgse Gulpen wordt aangeleverd door Marinus 

Oosthoek. Het is toch mooi om te zien, hoe enkele jaren na de 

vorming van de regio’s er langzaam maar zeker steeds meer 

belangstelling komt voor de identiteit van het eigen korps. 

En als die belangstelling er is, dan is er ook een goede reden, 

om dat korps en de bevolking die het beschermt nog meer 

met elkaar te verbinden. En dat kan nergens zo goed mee 

gebeuren als met een feest.

Adriaan heeft ook een prachtig artikel gemaakt over de 

Tamini pomp, die ook in ons land veel gebruikt werd. 

Dat de tijden veranderd zijn, leest u ook in een samenvat-

ting van wat vermeld stond in de kranten in maart 1951. Ook 

dat verhaal speelt zich in Limburg af, maar dan wat noorde-

lijker dan de vorig vermelde artikelen.

Voor de modelverzamelaars en -bouwers, de Magirusver-

zamelaars, en de verzamelaars van brandweermodellen en 

alle mogelijk te bedenken combinaties tussen die categorie-

en hebben we weer wat aardigs gevonden. 

En dan komt er nog een mooie bijdrage van Jeroen Steen-

huis over een hybride Z6 crashtender voor Engeland. Bij 

het lezen van de persberichten en Jeroens artikel over die 

elektronische wagen kon ik het niet nalaten even te glimla-

chen. Want als je goed nadenkt, vraag je toch in jezelf af, wat 

het nu voor zin heeft zo’n truck elektrisch te maken, alleen 

maar ‘voor het milieu’? Of is het pure reclame, gewoon voor 

het oog van het kerkvolk, dat nu denkt dat er van alles aan 

gedaan wordt om de wereld groener te maken? Want dit 

voertuig wordt in werking gesteld op een klein vliegveldje in 

Engeland waarvan de start- en landingsbaan nog geen 1800 

meter lang is. De rijafstanden zullen daar dus nog redelijk 

beperkt zijn. Ook moest ik toen meteen denken aan de Ro-

senbauer-blusvoertuigen, waar nu zo’n poeha over gemaakt 

wordt. Die rijden elektrisch naar de plek des onheils, die 

maximaal enkele kilometers van de kazerne of post verwij-

derd zijn. Is het een brand van enige betekenis, dan kan de 

elektromotor worden uitgeschakeld en kan hetzelfde voer-

tuig vele uren draaien op een dieselmotor. Dan vraag je je 

toch echt af, waar de milieuwinst gehaald wordt en of we 

met zijn allen niet zoetjesaan volslagen aan het doorslaan 

zijn, te vergelijken met de moeder in het reclamespotje die 

omwille van de gezondheid van haar kind vraagt om een 

suikervrije suikerspin. Want die veel duurdere auto’s worden 

wel door u en mij betaald! 

En nou we het er toch over hebben. Amsterdam had het 

voortouw met oude en met die nieuwe elektromobielen. In 

datzelfde Amsterdam had men nog meer goede ideeën, en 

het prototype van de brandweerkraanwagen kwam ook daar 

vandaan. Welnu, over die meneer Sinck hebben we ook nog 

een en ander gevonden dat ons de moeite waard leek.  

Kort en goed, we denken toch weer een aardige digitale 

uitgave voor u samengesteld te hebben. Veel leesplezier ge-

wenst, namens alle medewerkers,

PETER SNELLEN
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Op het alleen voor VBB-leden toegankelijke deel van www.brandweer.org zijn onlangs rijk geïllustreerde specials van de digitale 
VBB Nieuwsbrief verschenen. 
Log in en lees alles over over trekker- en opleggercombinaties bij de brandweer in Nederland en België én over vier- en vijfassige 
brandweervoertuigen bij de Nederlandse brandweer.
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Meld in 2022 als lid/abonnee een nieuw VBB-lid of abonnee 

van de Eén-Eén-Twee aan én ontvang in 2023 een korting 

van € 5,00 op je eigen lidmaatschap of abonnement voor elk 

door jou nieuw aangemeld lid of abonnee!
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Meer informatie over het VBB lidmaatschap lees je op:
https://www.brandweer.org/lidmaatschap/
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et gepaste trots hebben we onlangs de geheel nieuwe verenigingswebsite www.

brandweer.org gelanceerd. Een website met een moderne uitstraling en vooral veel 

gebruiksgemak voor zowel de webbeheerders als de gebruikers. Overzichtelijker en 

dus makkelijker zoeken. Er volgt binnenkort nog veel meer content, maar het begin 

is er in elk geval.

Ook de edities van het verenigingsorgaan, dat zoals bekend nu wordt uitgegeven onder de paraplu van 

de aan de VBB gelieerde Stichting Uitgave Brandweermedia, kortweg StUB, staan telkens weer boor-

devol interessante artikelen en vooral ook veel (kleuren)foto’s. De Eén-Eén-Twee is goed beschouwd 

het enige overgebleven algemene brandweertijdschrift in ons land en wordt binnen en buiten brand-

weer-Nederland in toenemende mate als vakblad beschouwd.

Ook voorziet deze regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief in een grote behoefte aan achter-

grondinformatie en geschiedkundige bijdragen. 

Verder is de VBB inmiddels actief op allerlei sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Om al deze zaken op een goede manier op elkaar af te stemmen is onlangs besloten te komen tot een 

redactiegroep, die enkele malen per jaar overlegt.

Onlangs is de tweede fotoexcursie van dit jaar weer gehouden, ditmaal naar de zuidwesthoek van 

Drenthe. En net als de vorige in Zuid-Holland opnieuw naar volle tevredenheid van 

de deelnemende leden/fotografen. 

Al met al is de vereniging in velerlei opzichten (weer) springlevend, zij het dat de in-

breng van de leden nog wel een boost zou mogen krijgen. De bereidheid vanuit de le-

den om zelf een bijdrage te leveren aan activiteiten en dergelijk is nog steeds relatief 

gering. Breed maatschappelijk gezien wordt dit door sommigen aan de coronapande-

mie toegeschreven. Of dat correct is laten we maar in het midden, maar een feit blijft, 

dat we graag nog iets meer actie vanuit de leden zelf zouden zien.

Veel belangstelling bestaat er onder de leden aan voertuiginformatie. Daarom zijn 

we een samenwerking aangegaan met de website brandweervoertuigenonline.nl. De database op deze 

website is behoorlijk volledig, maar heeft vooral ook een heel snelle en makkelijke zoekfunctie. 

Een aantal leden die al op min of meer regelmatige wijze voertuiginformatie uit het land of hun 

omgeving/regio aanleveren ontvangt binnenkort een e-mail met het verzoek deel te nemen aan een 

aparte mailgroep voor voertuigbelangstellenden. Doel is om via deze mailgroep onderling voertuigin-

formatie uit te wisselen. Deze informatie wordt gepubliceerd in een periodieke uitgave die onder deze 

actieve groep zal gaan circuleren.

Een andere project is om met al deze info weer een geheel geactualiseerd Regio-Materieelboek te 

publiceren. Een publicatie met een opgave van alle brandweervoertuigen en roepnummers per regio 

en post.

Kortom: het bruist weer van activiteiten en plannen.

Namens het VBB-bestuur,

TON VAN EIJSDEN (VOORZITTER)

PS. En weet u het nog? Voor elke door u aangebracht lid of abonnee ontvangt u een leuke korting op 

uw eigen lidmaatschapsbijdrage.
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E
en paar weken geleden was het 4 oktober. Die 

dag herinnerde ik mij weer dat ik precies dertig 

jaar eerder werd ‘ontgroend’, toen ik als brand-

weerjournalist in de dop in de Amsterdamse 

Bijlmer mijn eerste ‘echte ramp’ beleefde. Het 

was tevens een van de eerste rampen waarbij in de nasleep 

het gezag van de overheid onder vuur kwam te liggen en 

openlijke twijfel over wat waar was en wat niet het nieuws 

beheerste. Complottheorieën zijn dus niet kenmerkend voor 

de coronacrisis in het social mediatijdperk, maar zijn van alle 

tijden…

Destijds schreef ik al zo’n twee jaar artikelen voor het toen nog 

toonaangevende vakblad Alert. Over reorganisatie van de ram-

penbestrijding, oefeningen, veiligheidsbeleid en crisisbeheer-

sing. Vooral theoretische stof. We waren nog maar een paar 

jaar verlost van het ‘Koude Oorlog-denken’ en de omschake-

ling naar moderne rampenbestrijding in vredestijd moest nog 

beklijven. Wat kon er in zo’n veilig land als Nederland nou hele-

maal gebeuren? Ja, een vliegtuig kán naar beneden duvelen in 

een stad, maar dat was wel een erg hypothetisch scenario. Tót 

die vierde oktober 1992, toen El Al- vrachtvlucht LY1862 zich 

met wiskundige precisie exact in de 

knik tussen de flats Groeneveen en 

Klein-Kruitberg boorde.

Curieus hoe dat werkt in het men-

selijk brein. Bij de herinnering aan 

ingrijpende nieuwsgebeurtenissen 

weet bijna iedereen nog wat hij 

die dag deed en hoe hij het nieuws 

hoorde. Ik had die vierde oktober 

met de redactieclub van het blad 

Verbinding (u kent het vast nog wel, 

het was ooit ook een uitgave van onze vereniging) een geza-

menlijk uitje gehad in Utrecht. We sloten het af met een diner 

in restaurant de Chinese Muur aan de Oude Gracht. De impo-

sante rijsttafel was erg lekker…

Bij het beëindigen van de maaltijd en het uiteengaan, moet de 

ramp in Amsterdam al gaande zijn geweest. Maar social me-

dia waren er nog niet en kennelijk bereikte het nieuws geen 

van de zes aanwezige ‘brandweerradiofielen’ op enigerlei wijze, 

wat heden ten dage ondenkbaar zou zijn. Zodoende hoorde ik 

eerst na twintig minuten naar huis fietsen van mijn moeder za-

liger wat er in Amsterdam was geschied. Een eigen automobiel 

had ik in die tijd nog niet, maar gelukkig wel een rijbewijs. Een 

paar minuten later koerste ik derhalve in de ‘geleende’ brakke 

Talbot van mijn buurman vanuit De Bilt richting het rampge-

bied. En zo stond ik rond negen uur ’s avonds te midden van 

de nog brandende puinhopen in dikke wolken smook en kero-

sinedampen mijn eerste ramp te fotograferen. Vlak naast twee 

ronkende crashtenders van Schiphol. Aan de volledig gefrag-

menteerde Boeing viel niets meer te blussen, dus blusten ze 

de brandende flats maar. Het live zien, ruiken en horen van de 

ramp maakte diepe indruk.

Laat op de avond werden de enige drie journalisten, waar-

onder Rampen-Robbie, die al uren op de middenstip van het 

rampgebied stonden te fotograferen, dan toch door de opruk-

kende Mobiele Eenheid dringend gesommeerd te vertrekken. 

Op naar de Stopera dan maar, waar de gemeentelijke rampen-

staf onder leiding van burgemeester Ed van Thijn een pers-

conferentie zou geven. Ik weet nog dat, toen ik de perszaal 

betrad, veel aanwezigen verschrikt reageerden, vrezende dat 

de wolken giftige rook vanuit de Bijlmer door de wind over het 

stadscentrum werden geblazen. Maar neen, het was ‘slechts’ 

de uitdampende kledij en camera-apparatuur van een journa-

list die aan het front was geweest…

Al deze indrukken, inclusief het geurpalet van een verbrande 

Boeing met vracht en meer dan honderd verbrande flatwonin-

gen, schoten mij plots weer in gedachten, toen ik recent de 

eerste delen van de KRO-NCRV televisieserie Rampvlucht zag. 

De Bijlmerramp, beleefd door de ogen van journalist Vincent 

Dekker, wiens boek over de nasleep van de ramp ik in de kast 

heb staan. Ik moet de laatste afleveringen nog zien, maar in-

middels ben ik aanbeland bij de ‘mannen in witte pakken’, de 

uiteenlopende gezondheidsklachten en een dappere dieren-

arts, die na eigen onderzoek onder wijkbewoners pleit voor 

een groot medisch onderzoek onder getroffen flatbewoners 

en hulpverleners.

Die mannen in witte pakken, rare gezondheidsklachten en ra-

darbeelden van de Rijksluchtvaartdienst die niet overeenko-

men met ooggetuigenverslagen, schiepen een complotsfeer 

die het ook vandaag de dag goed zou doen met 18 miljoen on-

derzoeksjournalisten in Nederland, die per definitie de officië-

le informatie van elke ambtenaar, politicus of wetenschapper 

in twijfel trekken. Zo groeide in de periode na de Bijlmerramp 

het idee dat de overheid de waarheid verzweeg en dat het ge-

crashte toestel geheime militaire giftige stoffen vervoerde in

‘Mannen in witte pakken’

18 MILJOEN 

ONDERZOEKSJOURNALISTEN 

IN NEDERLAND, DIE PER 

DEFINITIE DE OFFICIËLE 

INFORMATIE VAN ELKE 

AMBTENAAR, POLITICUS OF 

WETENSCHAPPER IN TWIJFEL 

TREKKEN

Verder lezen?
Log in op het alleen voor 
VBB-leden toegankelijke deel 
van www.brandweer.org en 
download de volledige digitale 
VBB Nieuwsbrief.

Nog geen VBB-lid? Kijk op 
https://brandweer.org/over-ons/ 
voor meer informatie!

http://www.brandweer.org
https://brandweer.org/over-ons/
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Het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer kwam er, na 

veel politieke discussie en na vele jaren, eindelijk. Omdat ook 

Rampen-Robbie urenlang op de rokende puinhopen had ge-

staan, meldde hij zich er ook maar voor aan. Een hoofdpijntje 

hier, spiertrillinkje daar en vermoeidheid bovendien, je weet 

maar nooit… Uiteraard werden geen rare afwijkingen gevon-

den in bloed, urine en orgaanfuncties. Uitslag: Toppie gezond! 

Ook bij alle andere deelnemers aan het onderzoek, van Bijl-

merbewoners tot hulpverleners, is nooit aangetoond dat hun 

mysterieuze lichamelijke klachten en aandoeningen waren 

gerelateerd aan de Bijlmerramp, al werd wel gewezen op de 

mogelijke psychosomatische impact van het traumatisch ge-

beuren.

Of die mannen in witte pakken er echt zijn geweest en wie ze 

waren (militaire CBRN-experts, Israëlische geheime dienst?) 

zal wel altijd een mysterie blijven. Maar wat wél vast staat is 

dat bij de ramp immense hoeveelheden giftige stoffen in het 

spel waren. Al zaten ze vrijwel zeker niet als geheime militaire 

vracht aan boord van het toestel, maar waren het gewoon ver-

brandingsproducten van een massieve cocktail aan materia-

len uit het vliegtuig en de brandende flats. Bouw- en construc-

tiematerialen, meubels, kunststoffen, huishoudproducten, 

kerosine... en meer, veel meer…

Het is pas sinds een aantal jaren dat er in hulpverleningskrin-

gen een breed gedragen begrip is van hoe groot de impact van 

blootstelling aan verbrandingsrook op de gezondheid is. Niet 

voor niets hebben alle veiligheidsregio’s tegenwoordig beleid 

voor arbeidshygiëne rond de operationele brandweerinzet. 

Zelfs de medewerkers in de logistieke werkplaatsen, waar uit-

rukkleding en uitrusting worden gereinigd, worden beschermd 

tegen uitdampende schadelijke stoffen die er met verbran-

dingsrook zijn ingetrokken. De huidige opvatting is dat ALLE 

verbrandingsrook schadelijk en giftig is en gezondheidsklach-

ten kan veroorzaken. Zelfs de rook van een simpel houtvuur. 

Wat is er dan wel niet terechtgekomen op en in de lichamen 

van iedereen die tijdens de Bijlmerramp langere tijd in de dikke 

rookwalmen van een brandende Boeing en honderd flatwonin-

gen heeft gestaan? Bij de bewoners, de hulpverleners en een 

paar eigenwijze brandweerjournalisten die ondanks de stank 

en het slechte zicht toch eerste rang wilden staan? Het is zon-

neklaar dat je voor potentiële gezondheidsklachten helemaal 

geen geheime militaire chemicaliën nodig hebt. ‘Gewone’ ver-

brandingsrook is al giftig genoeg.

De Amerikaanse brandweerexpert Gary Baum uit Illinois had 

er een uiterst leerzame verhandeling over tijdens het Brand-

weer Event in Nijkerk op 12 oktober. Met de indringende 

waarschuwing ‘Smoke is cancer!’ deed hij een boekje open 

over de statistieken van gezondheidsklachten bij de Ameri-

kaanse brandweer. Kanker blijkt daar een van de belangrijkste 

doodsoorzaken te zijn onder repressieve brandweerlieden, als 

gevolg van structurele blootstelling aan verbrandingsrook en 

onvoldoende aandacht voor arbeidshygiëne en ademluchtdis-

cipline. Baum bepleitte dan ook dat iedere brand, ook een ‘sim-

pele’ woningbrand, in feite zou moeten worden beschouwd als 

een ‘hazmat’ incident, een incident met gevaarlijke stoffen 

dus. Hadden we dat tijdens de Bijlmerramp maar geweten…

Misschien waren er mannen met witte pakken in de Bijlmer 

in de eerste uren na de ramp, misschien ook niet. Maar zelfs 

als er al militaire chemicaliën in het toestel werden vervoerd, 

is het niet ondenkbaar dat de effecten van de verbrandings-

producten van die lading bij lange na niet opwegen tegen de 

immense giftige cocktail van verbrandingsproducten uit dui-

zenden andere stoffen en producten uit de woningen en het 

vliegtuig. Dit gezegd hebbende is het eigenlijk best raar dat 

bij mij tijdens het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer 

nooit afwijkingen als gevolg van blootstelling aan die cocktail 

zijn gevonden. Dat kan niet kloppen, het is vast een complot…

ROB JASTRZEBSKI

MISSCHIEN WAREN ER 

MANNEN MET WITTE PAKKEN 

IN DE BIJLMER IN DE EERSTE 

UREN NA DE RAMP, MISSCHIEN 

OOK NIET

Verder lezen?
Log in op het alleen voor 
VBB-leden toegankelijke deel 
van www.brandweer.org en 
download de volledige digitale 
VBB Nieuwsbrief.

Nog geen VBB-lid? Kijk op 
https://brandweer.org/over-ons/ 
voor meer informatie!

http://www.brandweer.org
https://brandweer.org/over-ons/
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KlassiekerNieuws
SAMENSTELLING ADRIAAN KRIEK

AFBEELDINGEN UIT DE COLLECTIES VAN ADRIAAN KRIEK, PETER SNELLEN

William van Gilst uit Bruinisse heeft een ‘kikker’ DAF bouw-

jaar 1969 in de verkoop. Deze voormalige Hillegomse DAF 

A1300BA360 brandweerwagen is in 1983 verkocht aan de 

bedrijfsbrandweer Unilever in Vlaardingen. Na 7 jaar is hij daar 

afgevoerd en geschonken aan een Pools dorp. Het voertuig 

is nu weer terug in Nederland en verkeert nog steeds in een 

goede conditie. Kilometerstand is 16.000 km en de vraagprijs 

is € 6995. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u de verko-

per bellen op 0610498547.

Wederom wordt er op Marktplaats een mooie Magirus S3500 te koop 

aangeboden. Het betreft een hele gave Magirus, die aan de buitenkant 

strak in de lak staat en ook de binnenzijde is keurig afgewerkt en altijd 

netjes onderhouden. De vraagprijs is € 14.999 en voor € 1000 meer 

krijgt u er een hoop onderdelen en een motor bij. Als u interesse heeft 

voor deze puntgave auto, dan kunt u contact zoeken met de eigenaar 

via nummer 0626584593.

In Nuenen staat bij een zekere Erik een originele DAF 

7-streper te koop. Deze zeldzame 4×4-uitvoering heeft als 

bouwjaar 1957 en is zijn levensloop gestart bij de brandweer 

Dwingeloo. Hij heeft daar tot 1979 dienst gedaan. Deze DAF 

V1100C360 is vanaf 1979 in particuliere handen en was 

regelmatig te bezichtigen bij allerlei brandweerevenementen. 

Deze nog geheel complete brandweerwagen verkeert in een 

goede staat volgens de verkoper. Deze oerdegelijke DAF is 

gebouwd door Kronenburg en voorzien van een bronzen lage/

hoge druk Myers pomp. Voor meer gegevens kunt u contact 

zoeken via de advertentie op Marktplaats.
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Via de online veilingsite BVA Auctions (die tot 

29 september liep) werd een Mercedes-Benz 

LF408G29 aangeboden. Dit voertuig heeft zijn 

leven gesleten bij de brandweer Boekel van 

1968 tot 1990 en werd daarna verkocht aan 

een particulier. De Kronenburg lagedruk pomp 

is verwijderd, dus een prima basis voor een 

camper. Hij verkeert in een goede staat, staat 

op prima banden en heeft een kilometerstand 

van 54.995. 

Als u op zoek bent naar een Mercedes-Benz 

LF408G29 brandweerwagen die al omgebouwd 

is tot camper, dan is dit uw kans. Op Markt-

plaats staat een keurig omgebouwde brand-

weerwagen uit 1973 te koop. Het voertuig 

heeft vanaf 1973 tot en met 1992 in de kazerne 

van ’s-Gravenland gestaan. Daarna werd hij in 

1993 verkocht aan de bedrijfsbrandweer SCA 

Packaging in Bussum. Niet bekend is wanneer 

hij in particuliere handen terecht is gekomen. 

De vraagprijs is € 19.000 en de kilometerstand 

is 57.000. 

Bij Pitstop Car Trading in Dronten staat een 

zeer complete DAF FA1600DT360 uit 1976 te 

koop. Dit voertuig is door Den Hartog/Ziegler 

opgebouwd voor de brandweer Boekel. In 1995 

is hij verkocht aan de bedrijfsbrandweer Tate & 

Lyle in Koog aan de Zaan. Het voertuig is nog 

voorzien van alle toeters en bellen, met een 

kilometerstand van 23.222 en een vraagprijs 

van € 9250 kunt u nog heel lang plezier hebben 

van deze gave brandweerwagen, die uitrukge-

reed staat. Meer informatie verkrijgt u via 0327-

174913 of info@pitstopcartrading.nl

Een echte schuur-

vondst is deze Austin 

FT105 welke te koop 

wordt aangeboden 

op Marktplaats. Het 

voertuig wordt verkocht 

door een particulier in 

Horssen. De staat van 

het voertuig kunt u het 

beste zelf beoordelen via 

de bijgevoegde foto. De 

verkoper heeft zelf maar 

weinig informatie bij zijn 

advertentie geplaatst. De 

Austin is door Boude-

wijn in 1955 voorzien 

van een carrosserie en 

een Amag-Hilpert-Bean 

voorbouwpomp.

Gebouwd 

voor het En-

gelse leger 

in Duitsland 

is deze 

Land Rover 

Forward 

Control 110 

series 2B; 

vandaar 

de links 

gestuurde 

typische Engelse wagen. 

HCB Angus heeft het voertuig 

in 1971 afgeleverd aan het Engelse 

Army Fire Service. Uiteindelijk is de wagen terecht geko-

men bij de bedrijfsbrandweer Smid & Hollander (ESHA) in Hoogkerk. 

Het voertuig wordt op Marktplaats aangeboden door een particulier in 

Schoonhoven. De staat van het voertuig is volgens de verkoper goed 
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Troostwijk Auctions

Het veilingambacht beheerst het veilinghuis 

Troostwijk al meer dan negentig jaar. In 1930 

registreerde Salomon Izaak Troostwijk zijn 

bedrijf. In de loop van de jaren is het bedrijf 

uitgegroeid tot 180 medewerkers en het vei-

linghuid heeft kopers over de hele wereld. Met 

ca. 3300 veilingen over de wereld is Troostwijk 

een grote speler op dit gebied.

Op 22 juli vond er een veiling plaats in De 

Rijp, waar een groot gedeelte van de verza-

meling van Mart Leek werd geveild. Op deze 

door Troostwijk Auctions georganiseerde 

online veiling werd een zestal brandweerwa-

gens ter veiling aangeboden. Ook hier kwam 

de DAF 7-streper van het korps Dwingeloo 

weer tevoorschijn, maar die stond eerder op 

Markplaats te koop. Uiteindelijk leverde die op 

de veiling maar € 1350 op.

In zo’n zelfde staat als de Chevrolet van Asten 

stond de Commer autoladder van Zeist in de 

aanbieding. Dit voertuig had een afdakje achter 

de cabine, zodat de extra manschappen droog 

konden zitten tijdens de uitruk. Bouwjaar van 

het voertuig is 1955 en de Metz-ladder kon tot 

25 meter reiken. Na zijn 25-jarig jubileum in 

1980 is hij afgevoerd. Voor € 1600 is hij nu in 

andere handen terechtgekomen.

In 1965 werd deze Magirus-Deutz 126D10L 

autoladder geleverd door Motorkracht aan 

de brandweer van Assen, waar hij tot 1988 zijn 

functie heeft vervuld. Bijzonder is zijn Magi-

rus-ladderpakket dat uit een 25+2 m bestaat. 

Wim Schuitema fotografeerde jaren geleden 

het voertuig nog in een oude schuur van Mart 

Leek. De ladderwagen is uiteindelijk verkocht 

voor € 2705.

Een 

niet 

alle-

daagse 

brandweer-

wagen is de 4×4 DAF V1600BB358. 

Motorkracht leverde in 1966 deze DAF aan de 

bedrijfsbrandweer van het Mobilisatiecom-

plex Rucphen. Magirus leverde de hoge/lage 

In de verkoop was tevens deze unieke Che-

vrolet 60L 4×4 die bij brandweer Asten begin 

jaren vijftig in dienst is gekomen en waar hij tot 

1963 op de uitruk heeft gestaan. De opbouw is 

verzorgd door Boudewijn die er een Bean-pomp 

op plaatste. Aan deze bijzondere wagen zit nog 

wel wat werk, voor een liefhebber een echte 

uitdaging. Peter Snellen fotografeerde het voer-

tuig nog in betere tijden. Het voertuig heeft na 

37 biedingen € 1450 opgebracht

Deze gedeeltelijk gerestaureerde Magi-

rus-Deutz SH3504 heeft de veiling niet 

gehaald, maar werd voortijdig gecanceld. Gerrit 

Lagerwerf fotografeerde deze gele Magi-

rus-Deutz SH3504 met het kenteken NB-77-85 

toen hij nog in dienst was bij de brandweer 

Oosterbeek; hopelijk is hij in goede brandweer-

handen terechtgekomen, zodat we hem weer 

kunnen bewonderen bij allerlei brandweerac-

tiviteiten.

KlassiekerNieuws
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‘Beauty Cees’ in de verkoop!

Op Marktplaats staat de alom bekende Magirus Eckhauber 85D11FA met de bijnaam ‘Beauty Cees’ te koop. Deze voormalige KMC gereedschap-/

materiaalwagen met het kenteken MC-34-63 heeft van 1965 tot 1991 zijn dienstplicht vervuld. In 1991 is hij via domeinen aangekocht door brand-

weer Vlieland en aangepast door Ajax-Ziegler. Uiteindelijk is de wagen bij een particulier terecht gekomen, die hem later weer in de originele kleur 

heeft geschilderd. De verkoper meldt, dat deze unieke 4× 4-brandweerwagen slechts 28.590 km heeft geregistreerd. Ook is de eigenaar gestart met 

het ombouwen van het voertuig tot camper. Banden, versnellingsbak en remmen zijn allemaal vervangen; vraagprijs van het voertuig is € 12.500.

AGENDA

1 1 2
B E U R S
W E E L D E
B E L G I Ë 
ZATERDAG 
22 APRIL 2023

Op zaterdag 22 april 2023 staat er weer een 112-ruilbeurs gepland in het ‘brandweerdepot’ 
in het Belgische Ravels-Weelde. Gezien het succes van de beurs die dit jaar aldaar werd 
gehouden, verdient het aanbeveling die dag in uw agenda vrij te houden.
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HYBRID
Z6 CRASHTENDER

V
enari Group – exclusieve partner van Ziegler in het 

Verenigd Koninkrijk – heeft met trots de contracton-

dertekening aangekondigd voor de levering van het 

eerste hybride Aircraft Rescue and Firefighting (ARFF) voer-

tuig aan Cranfield Airport. Cranfield Airport is eigendom van 

Cranfield University.

In juni 2022 presenteerde de Ziegler Groep de eerste Z-Class 

met hybride aandrijftechnologie. Hiermee zette Ziegler op-

nieuw een mijlpaal in de revolutie van de luchtvaartbrandbe-

strijding- en hulpverleningsvoertuigen.

Na een uitgebreid proces van 18 maanden waarin een markt-

onderzoek en een aanbestedingsproces elkaar opvolgden, 

heeft Venari de aanbesteding gewonnen voor de levering en 

het onderhoud van de Ziegler Z-Class HybridDrive op Cranfield 

Airport. Cranfield University is toonaangevend op het gebied 

van onderzoek en ontwikkeling naar een duurzame luchtvaar-

tindustrie. Zij hebben de opdracht gekregen om koolstofarme 

vliegtuigen verder te ontwikkelen.

Ziegler UK-dealer Venari sluit overeenkomst voor levering van een 
Ziegler Z6 HybridDrive crashtender aan Cranfield Airport

Venari Group CEO Oliver North zegt: ‘De lancering van de 

Ziegler Z-Class aan de luchtvaartindustrie binnen het Verenigd 

Koninkrijk zorgt voor de broodnodige concurrentie in een tijd 

waarin innovatie nodig was.

Ziegler heeft gereageerd op de verzoeken van de luchtvaar-

tindustrie. Dit hebben zij gedaan door de operationele presta-

ties van een crashtender te verbeteren en tegelijkertijd veel 

hogere milieudoelstellingen te behalen. Dit heeft een onge-

looflijk hoge kwaliteit van onze partner Ziegler aangetoond.

De gunning van Cranfield geeft Venari en Ziegler een plat-

form om niet alleen een boost te geven aan de koolstofarme 

activiteiten van Cranfield Airport maar ook de gehele lucht-

vaart brandweersector. Wij kunnen leveren wat vliegvelden 

vandaag de dag vragen.’

Fabian Schmidt, product manager ARRF-voertuigen bij de 

Ziegler Groep voegt toe: ‘Wij zijn zeer verheugd om samen te 

werken met onze gewaardeerde Britse partner Venari. Om sa-

men een baanbrekend voertuig aan Cranfield Airport te leve-

NIEUWS
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ren na hun gedegen marktonderzoek en aanbestedingsproces 

maakt ons extra trots. 

Na jaren van voortdurende ontwikkeling van onze Z-Class 

voertuigenvloot hebben wij er vertrouwen in dat onze nieu-

we Z6 HybridDrive een favorietenrol zal gaan innemen bij de 

Britse brandweer- en reddingsdiensten op luchthavens. Niet 

alleen om de strenge milieudoelstellingen te behalen, maar 

ook om de operationele inzet te verbeteren.’

De nieuwe Z6 HybridDrive voor Cranfield Airport zal geprodu-

ceerd worden op de Ziegler Z-Class productielijn in Giengen 

an der Brenz. Het in West-Yorkshire gevestigde Venari zal de 

afronding van het voertuig voor haar rekening nemen. Denk 

hierbij aan het inbouwen van bepakking en communicatiemid-

delen. Daarnaast zal Venari het voertuig voorzien van striping.

ONDERZOEK NAAR EEN GROENE LUCHTVAARTINDUSTRIE
Cranfield University speelt een belangrijke rol in het versnel-

len van duurzaam luchtvaartonderzoek en het vertalen hier-

van naar gereguleerde luchtvaart. Als enige universiteit in 

Europa met een eigen luchthaven, naast toonaangevende 

onderzoeksfaciliteiten in de ruimtevaart en wereldberoemde 

experts, maakt Cranfield gebruik van digitale- en fysieke tech-

nologieën om snelle innovatie te realiseren.

Rob Abbott, directeur van Cranfield Airport: ‘Cranfield Air-

port is gewend aan baanbrekende projecten op het gebied van 

ons Digital Air Traffic Control Centre, de integratie van beman-

de en onbemande vliegtuigen en het mogelijk maken van de 

toekomst van elektrische- en waterstofvluchten. Dit contract 

is een nieuwe mijlpaal in 

o n z e o n -

der-

Vanaf 2023 zal Cranfield Airport een crashtender op de uitruk hebben 
die op drie verschillende manieren kan worden aangedreven. Exclusief 
met elektromotor, conventioneel met verbrandingsmotor (diesel) of met 
een hybride aandrijftechnologie. In het laatste geval werken de elektro-
motor en de verbrandingsmotor (Euro 6) hand in hand in een intelligent 
netwerk.

Elektrische aandrijving

Conventionele aandrijving met diesel verbrandingsmotor 

Hybride aandrijving

NIEUWS
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DEFENSIE

blushulp
bij natuurbranden

VOOR U GELEZEN IN DE DEFENSIEKRANT
TEKST JOPKE ROZENBERG-VAN LISDONK
FOTO’S SERGEANT-MAJOOR MAARTJE ROOS, KORPORAAL GREGORY FRÉNI, 
SERGEANT 1 MIKE DE GRAAF

Hoe gaat een 
bijstandsverzoek 
in zijn werk?
Het is deze zomer regelmatig voorgekomen: de natuur in lichterlaaie. Vaak 

door langdurige droogte, hitte en een oostelijke wind. Zo’n brand blussen is 

een vak apart en Defensie kan civiele partners bij een dergelijke klus goed 

ondersteunen. Maar hoe gaat zo’n bijstandsverzoek in z’n werk?

Bij een natuurbrand in het ‘civiele domein’ is de civiele 

brandweer aan zet. Maar door omstandigheden, zoals 

capaciteitsproblemen of moeilijk begaanbare plekken, 

wordt soms de hulp van Defensie ingeroepen. Militair materi-

eel kan niet alleen op lastig bereikbare locaties komen, maar 

gaat de vlammenzee ook met enorme hoeveelheden blus-

water te lijf. Dat kan door de lucht met helikopters of over de 

grond met 6×6-aangedreven brandweervoertuigen. Zo kan de 

slagkracht flink worden opgeschaald.

Ons kent ons

Maar wie belt nou wie en zorgt uiteindelijk dat de defensie-

brandweerhulp snel ter plaatse is? Daarvoor zijn officiële com-

municatie- en beslissingslijnen, maar net als in vele vakgebie-

den is er ook een ‘ons kent ons’-dynamiek. Nieuws over een 

oplaaiende natuurbrand of het gevaar daartoe gaat dan ook 

vaak als een spreekwoordelijk lopend vuurtje rond.
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DEFENSIE

Blushelikopters

Christiaan Velthausz is hoofd Heli-Team Brandweer bij Brandweer Nederland. Al ruim tien jaar is hij dé 

schakel tussen de civiele brandweer en de Koninklijke Luchtmacht wanneer die bijstand levert met 

blushelikopters. Worden ze samen ingezet, dan is Velthausz coördinator Fire Bucket Operations.

‘Via Brandweer Nederland hoor ik vaak al in een vroeg stadium dat er een natuurbrand gaande is,’ legt 

hij uit. ‘Als het aannemelijk is dat de luchtmacht om bijstand wordt gevraagd, bel ik alvast het National 

Air and Space Operations Center met de boodschap “houd er rekening mee dat…”. Zij leggen vervolgens 

contact met het Defensie Helikopter Commando, waar op voorhand al een of meerdere vliegcrews paraat 

worden gezet.’

Ook wordt een vluchtplan gemaakt dat rekening houdt met obstakels, een landingsplek om de bluszak 

aan te koppelen en waterwinplaatsen. ‘De technische dienst kan de heli’s buiten de hangar klaarzetten en 

het Mobile Air Operations Team maakt de Bambi Buckets (bluszakken) klaar. Dan kun je snel weg als het 

officiële verzoek binnenkomt.’

Bij een niet gecon-
signeerde inzet moet 
het Defensie Heli-
kopter Commando 
formeel binnen 24 
uur helikoptercapa-
citeit leveren. In de 
praktijk lukt dat vaak 
al tussen de twee en 
vier uur. 

Grondvoertuigen

Zo werkt de informele voorbereiding ongeveer ook bij de 

grondeenheden van de Defensie Brandweer van Artillerie S c h i e t k a m p 

(ASK) in ’t Harde en Infanterie Schietkamp (ISK) in Harskamp (beide landmacht). Door jaren-

lange ervaring zijn de defensiebrandweerlieden vanzelf expert geworden in het blussen van natuurbran-

den. ‘Er is geen brandweerkorps in Nederland dat zoveel natuurbranden blust als wij,’ vertelt Eric van der 

Ouw. De defensie-brandweercommandant van het ASK doelt daarbij op het schietkamp op de Veluwe. 

‘Doordat hier met brandgevaarlijke munitie wordt geschoten, ontstaan er zo’n tachtig tot ruim honderd b

Slagkracht kan flink 
worden opgeschaald
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Stand-by

De brandweerlieden van de twee schietkampen en de helikoptercrews staan in beperkte mate stand-by 

voor hulpverlening aan civiele autoriteiten. Zo staat personeel van het Defensie Helikopter Commando 

alleen paraat op twee uur notice to move, als de kans op natuurbranden hoog is. Maar komt de hulpvraag 

onverwachts, dan moet beschikbaar personeel en materieel snel bij elkaar worden gesprokkeld. Dat gaat 

soms gepaard met wat kunst- en vliegwerk.

‘Een vliegcrew die ’s ochtends al een training of oefening gevlogen heeft, kun je diezelfde middag vaak 

niet meer inzetten. Mensen verliezen hun scherpte. Er moet dan ander personeel opgetrommeld worden,’ 

legt Velthausz uit.

Werktijd

De brandweerdiensten op beide schietkampen staan, net als de civiele brandweer, buiten werktijd altijd 

op consignatie. Personeel kan dan binnen dertig minuten op de legerbasis zijn om vanuit daar uit te ruk-

ken.

Maar komt het steunverzoek onder operatione-

le werktijden binnen, dan is bijstand niet altijd 

gegarandeerd. ‘Een brandweerteam dat stand-

by staat bij een brandgevaarlijke activiteit 

of op dat moment een daadwerkelijke inzet 

heeft op eigen terrein, kun je niet zomaar 

weghalen,’ legt Van der Ouw uit. ‘Je moet of 

genoeg personeel hebben voor beide, of kie-

Onder leiding van 
de civiele brand-
weer werden deze 
zomer Cougar- en 
Chinook-transport-
helikopters ingezet 
voor de natuurbran-
den in De Peel en 
een duinbrand bij 
Brouwersdam. 

Met 
een 

6×6-aan-
gedreven 

blusvoertuig 
kom je ook op 

lastig bereikbaar 
terrein, zodat je 
op de plaats van 
het incident kunt 
acteren in plaats van 
flankbestrijding aan 

‘Geen ander korps blust 
zoveel als wij’

Officiële aanvraagprocedure

Steunverzoeken van civiele partijen 

om bluscapaciteit van Defensie lo-

pen via vastgestelde communicatie- 

en beslissingslijnen. We schetsen 

hoe dat eruit ziet. 

De brandweercommandant ter 

plaatse geeft bij het Commando 

Plaats Incident (CoPI), de com-

mandopost die ter plaatse de inzet 

aanstuurt, aan dat ondersteuning 

van Defensie noodzakelijk is. Het 

CoPI zet die aanvraag door naar het 

Regionaal Operationeel Team (lokaal 

crisisteam) van de betreffende Veilig-

heidsregio. De brandweervertegen-

woordiger daarin belt het Landelijk 

Operationeel Coördinatie Centrum 

(LOCC) van het ministerie van Jus-

titie en Veiligheid. De coördinator 

daarvan neemt weer contact op 

met de Veiligheidsregio Noord- en 

Oost-Gelderland (VNOG). Die toetst 

binnen een paar minuten de aan-

vraag: wat voor soort bijstand wordt 

gevraagd en kan dit geboden worden 

binnen een tijdsbestek waarin het 

nog zin heeft?

Wanneer de aanvraag wordt ge-

honoreerd, schakelt het LOCC de 

Directie Operaties van Defensie in. 

Vanuit daar wordt het operatiecen-

trum van de luchtmacht (helikop-

terinzet) of landmacht (grondinzet) 

ingeschakeld. Die neemt contact op 

met de eenheid waaronder de blus-

capaciteit valt, zodat de inzet in gang 

kan worden gezet.

In het geval van een helikopte-

rinzet schakelt de VNOG ook het 

Heli-Team Brandweer van Brand-

weer Nederland in. Dit team vormt 

samen met het Defensie Helikopter 

Commando het Fire Bucket Operati-

ons-team.
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De patatwagens
van 
de BB

De Citroën type H is voor mij altijd een bijzondere bestelwagen ge-

weest. Eigenlijk is hij gewoon mooi door zijn lelijkheid. Het is een 

hele simpele auto met zijn karakteristieke golfplaat carrosserie, die 

verbazend sterk bleek te zijn. 

I
deaal om zo’n wagen om te bouwen tot food truck; dit ook 

vanwege zijn inwendige stahoogte en zijn verticale wanden 

en vlakke vloer. Door de rechthoekige vorm van de carros-

serie is een maximaal aantal van 7,3 kubieke meters beschik-

baar. Dit type 

was de voorlo-

per van de food 

truck auto’s van 

tegenwoordig. 

De bijnaam pa-

tatwagen kreeg 

hij doordat in de 

jaren 60-70 veel 

van deze types 

gebuikt werden 

als verkoop-

kraam van patat 

op markten etc. 

In België was hij 

ook heel popu-

lair als rijdend 

‘frietkot’. 

Voor deze 

t y - p i -

s c h e 

Franse 

bestelwa- g e n 

was bij de b r a n d -

weer in Ne- der land, 

niet zo heel veel belang-

stelling. Vanwege zijn eer- der genoemde stahoog-

te werd hij bij enkele grote korpsen toegepast als duikwagen. 

De Bescherming Bevolking daarentegen had wel enkele tien-

tallen van dit type in gebruik. Door zijn simpele constructie en 

stahoogte was hij zeer geschikte voor diverse uitvoeringen bij . 

TEKST ADRIAAN KRIEK
FOTO’S COLLECTIE AUTEUR, BAS VAN DEELEN, NBDC
BRONNEN WWW.CITROENORIGINS.NL, WIKIPEDIA
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Meer dan dertig jaar
De Citroën Type H was de eerste bestelwagen met voorwiel-

aandrijving. Het type H werd ontworpen door Pierre Franchiset 

en is het achtste project van Citroën. Daarom werd gekozen 

om dit ontwerp als typenaam de achtste letter van het alfabet 

(dus de H) te geven. 

Dit type was de opvolger van de sinds 1937 bestaande TUB 

(Tractions Utilitaire de type B). Hij werd in 1947 gepresenteerd 

op het Salon van Parijs en kwam in juni 1948 op de markt en 

doorliep vervolgens enkele decennia zonder noemenswaar-

dige veranderingen, totdat in 1981 de C25 zijn opwachting 

maakte. 

Het meest bekend is de type H met een laadvermogen van 

1200 kg. De lichtere uitvoering met een lager laadvermogen 

werd HZ genoemd en had een laadvermogen van 850 kg. De 

topsnelheid was voor hedendaagse begrippen gering met 88 

km/uur in de gunstigste omstandigheden. Als bestelwagen 

was hij voorzien van een schuifdeur en in drie delen te openen 

achterdeuren en een drieversnellingsbak.

Varianten

De H is in vele varianten verschenen: als camper, pick-up, am-

bulance, paardentransportwagen, oprijwagen, etc. In Frankrijk 

heeft er zelfs een paar ladderwagentjes op dit chassis bij de 

brandweer dienstgedaan. 

Aanvankelijk was de H uitgerust met de 1911 cc-motor uit 

de Traction Avant (ook zo’n legendarische auto), met een ver-

mogen van 35 pk. In 1964 werd deze motor vervangen door 

een 1638 cc-motor met 45 pk, waarbij de wagen het type HY 

kreeg. Eind 1966 werd opnieuw de motor vervangen door een 

1911 cc-motor met een vermogen van 58 pk en waarbij de ty-

peaanduiding HY 78 werd toegepast. 

De HY had sowieso het een en ander te danken aan zijn 

mede-Citroëns. De motor, transmissie en aandrijflijn waren 

afgeleid van de Traction-Avant, evenals een gedeelte van de 

voorwielophanging. De koplampen kwamen van een 2CV (‘le-

lijke eend’), het instrumentarium was uiterst simpel van opzet. 

Van 1948 tot 1981 zijn er 473.289 van dit type gebouwd, 

een record voor een bestelwagen. Aan het Stadionplein in 

Amsterdam werden tussen 1963 en 1970 zo’n duizend stuks 

geassembleerd. Op 14 december 1981 rolde de laatste HY van 

de band, het einde van een tijdperk.

BESCHERMING BEVOLKING
De HY heeft onder andere dienstgedaan bij de A-kring Limburg 

te Margraten. Zij waren in gebruik bij de BB Geneeskundige 

Dienst (als Hospitaalwagen) en de Reddingsdienst. Dat was 

te danken aan het toenmalig hoofd Bescherming 

Bevolking Theo Korn. Die had al kennis gemaakt 

met deze relatief goedkope voertuigen uit ande-

re leveringen aan de BB. Bovendien wilde hij zijn 

‘kring’, zoals de korpsen toen genoemd werden, 

maken tot een voorbeeld voor de rest van ons land. 

Hij zag hoe de BB eigenlijk het imago had van een 

ingeslapen organisatie en bracht daar onmiddellijk 

na zijn aanstelling verandering in. Hij legde contacten 

met het Rode Kruis en de EHBO-verenigingen in Zuid-Limburg 

en ging met een groep nieuw aangestelde personeelsleden 

met ‘gouden handjes’ aan de slag om de voertuigen in eigen 

beheer (dus goedkoop) om te bouwen. Zo ontwikkelde hij 

samen met zijn mensen de zogenaamde ‘hospi-

taal- wagens’, vier 

p r a k -

t i s c h 

ident iek 

i n g e r i c h t e 

wagens die met luifels 

aan elkaar gekoppeld kon-

den worden. Individueel kon 

men optreden met zo’n voer-

GESCHIEDENIS
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tuig, gecombineerd waren het complete gewondennesten of 

overnameplaatsen voor meerdere gewonden. Ook vond hij 

onmiddellijke redding, berging en brandbestrijding erg belang-

rijk. Daarom ook sloot hij contracten af met de korpsen in de 

omgeving van Luik voor de levering van brandweermaterieel 

en -bemanningen, en met het Duitse THW voor internationale 

bijstand bij calamiteiten. De Belgische Civiele Verdediging kon 

ook bijspringen en in geval van nood  een beroep doen op de 

BB in Zuid-Limburg. 

Behalve grote aantallen Citroëns 

had hij een Unimog (die een boot 

trok) en enkele DAF vrachtwagens 

uit de BB/KMC-bestanden laten aan-

rukken, waarmee men met behulp 

van oliedrums en ander materiaal 

binnen enkele uren een noodbrug 

kon bouwen over het Julianakanaal 

of andere natte obstakels. Helaas 

stierf Theo Korn veel te vroeg. Daar-

na was dit korps, dat zelfs door de 

vereniging van traumachirurgen bij 

de minister werd aanbevolen als 

voorbeeld voor de rest, binnen enke-

le jaren verleden tijd. De BB was ook 

wel duur en welk prijskaartje plak je 

op een mensenleven, toch?

Tweede helft jaren ‘80
Na opheffing van de BB kwam een deel van deze Citroën 

HY-voertuigen terecht bij de Regionale Brandweer en de rest 

ervan bij de GGD in Zuid-Limburg, die er ook weer een aantal 

overdroeg aan het Rode Kruis. 

De Mobiele Stafwagens 

van BiZa waren er al ten 

behoeve van de Pro-

vinciale BB en waren 

BESCHERMING BEVOLKING GESCHIEDENIS

TS-18-02 1962-1987

UN-32-69 1964-1987

UN-32-79 1964-1987

UN-61-87 1964-1987

UN-61-88 1964-1987

UN-65-21 1964-1987

UN-65-22 1964-1987

UN-65-23 1964-1987

26-57-AB 1977-

38-76-SB 1977-

40-84-SB 1977-

43-XB-51 1980-

69-98-AB 1965-

69-99-AB 1965-

70-00-AB 1965-

99-18-RB 1970-

HB-37-36 1968-

JB-12-99 1969-

Regionale Brandweer 
Zuid-Limburg
Citroen HY78
GM2
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BESCHERMING BEVOLKING GESCHIEDENIS

Mobiele Stafwagens (eigen- dom van BiZa, 
ingedeeld bij Provinciaal Commando BB)

TS-18-02 1962-1987 Citroën HY72

UN-32-69 1964-1987 Citroën HY72

UN-32-79 1964-1987 Citroën HY72

UN-61-87 1964-1987 Citroën HY72

UN-61-88 1964-1987 Citroën HY72

UN-65-21 1964-1987 Citroën HY72

UN-65-22 1964-1987 Citroën HY72

UN-65-23 1964-1987 Citroën HY72

XJ-74-72 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-73 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-74 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-75 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-76 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-77 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-78 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-79 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-80 1967-1987 Citroën HY78

XJ-74-81 1967-1987 Citroën HY78
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Op 5 maart 1951 blijkt er brand te zijn uitgebroken in een fabriek, ‘De 

Globe’ genaamd, in het Limburgse Belfeld. Dat het een brand van enige 

betekenis was, blijkt al wel, wanneer de journalist die deze brand in het 

Dagblad voor Noord-Limburg verslaat meldt, dat de rookontwikkeling 

‘al vanuit Tegelen’ zichtbaar was. Goed, dat is dan ook maar net 4,5 km, 

maar het materiaal waarmee de krantenjongens in die tijd op pad moes-

ten reed nog niet zo snel als onze moderne auto’s.

Enigszins teleurgesteld meldt de journalist van het Dagblad voor 

Noord-Limburg dan ook, dat hij ondanks het fraaie vlammenspel geen 

kans zag een halve pagina in zijn krant te vullen, domweg omdat er een 

brand woedde in een (overigens splinternieuwe) loods, die geïsoleerd 

van de overige bebouwing stond en bovendien voorzien was van flinke 

brandmuren zodat men – ik citeer – ‘bij wijze van spreken een middag-

dutje kon doen in het belendend perceel’. 

De tijden Dat niet elke verandering een verslechtering is van het be-
staande, werd weer eens duidelijk toen ik op een regenach-
tige middag oude kranten zat door te bladeren in de website 
Delpher, steevast goed voor uren leesplezier.

DOOR PETER SNELLENveranderen
Ook waren er al twee brandweerkorpsen aanwezig, dat van Belfeld en 

dat van Tegelen. Niet dat dit veel uitmaakte, want men had nog geen 

water. Het duurde ongeveer een uur voor de brandweer van Belfeld erin 

geslaagd was een aanvoerslangleiding voor bluswater vanaf open water 

(de Maas) af te leggen. Intussen had Tegelen met schuimblusapparaten 

geprobeerd de brand te verstikken. Er brandden namelijk enkele honder-

den liters teer. 

Toen er eenmaal water was, was de brand in vijf minuten zo goed als 

uit en kon het nablussen beginnen. Echter, al was de hitte dan wel van 

de brand af, de gemoederen bij de aanwezige brandweerlieden raakten 

blijkbaar nog wel oververhit. 

De concurrentie tussen de beide korpsen bracht argumenten als ‘Bel-

feld kon het zonder Tegelen niet af!’ en ‘Als Belfeld niet voor water had 

gezorgd had Tegelen niks meer kunnen doen!’

Achteraf bleek, dat de brandweerwagen van Belfeld 

tot drie keer toe bijna de Maas in was gereden, omdat 

de modder ervoor zorgde dat hij steeds weggleed. 

Daarmee is dan ook het uur dat men nodig had om 

water te krijgen verklaard. 

Zo’n verhaal is natuurlijk smullen. Het Parool van 7 

maart van datzelfde jaar, kopte ‘Brandweren kregen 

ruzie na brand!’ en 
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In 2021 bestond de brandweer in Gulpen 200 jaar. Omdat de 

coronapandemie roet in het eten heeft gegooid was de vie-

ring een jaar opgeschoven en werd op 25 september 2022 

een groot evenement georganiseerd met vele hulpverle-

ningsvoertuigen van onder andere politie, Koninklijke Mare-

gulpen viert feest
chaussee, Rode Kruis, Technisches Hilfswerk Deutschland 

(THW) en een groot aantal overige diensten.

Uiteraard waren ook mooie oldtimers, afkomstig uit België 

en Nederland, en de modernste wagens present op deze 

dag.

EVENEMENT

TEKST EN FOTO’S MARINUS OOSTHOEK
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In 1821 schafte het gemeentebestuur van de gemeente 

Gulpen een brandspuit aan voor een bedrag van tweehon-

derdvijftig gulden. Daarmee was de start gemarkeerd van de 

vrijwillige brandweer Gulpen. Omdat door het coronavirus het 

feest met een jaar moest worden uitgesteld, had de Gulpense 

evenementencommissie wel extra voorbereidingstijd om er 

een mooie dag van te maken

Optocht

Alle deelnemende voertuigen werden opgesteld rond de ka-

zerne en de daarbij gelegen parkeerplaatsen. Vanaf de opstel-

plaats bij de kazerne vertrok een optocht door het centrum 

van Gulpen; een prachtig gezicht om deze colonne bestaande 

uit circa zestig voertuigen door het centrum te zien rijden.

Na terugkomst bij de brandweerkazerne werden de voertui-

gen weer opgesteld, zodat het publiek, dat in groten getale 

aanwezig was, het geheel kon bekijken. Vanaf het middaguur 

waren er diverse demonstraties met onder andere de jeugd-

brandweer en brandweerduikers. In de naast de brandweerka-

zerne gelegen sporthal waren activiteiten georganiseerd voor 

de jongere bezoekers en waren miniaturen te bewonderen.

Bedrijfsbrandweer Sitech van het Chemelot industriecomplex 

in Geleen was aanwezig met het drone- en gevaarlijke stof-

fenteam. De bedrijfsbrandweer wordt ook regelmatig buiten 

de grenzen van het industriecomplex ingezet. 

Ook al had de herdenking vorig jaar moeten plaatsvinden, het 

feest was er dit jaar niet minder om. Complimenten aan de 

organisatoren, die er iets heel moois van hebben gemaakt.

EVENEMENT

uit nederland
Brandweer Gulpen
Brandweer Mechelen
Brandweer Schinnen
Brandweer Simpelveld
Brandweer Geleen
Brandweer Margraten
Brandweer Sittard
Brandweer Stein
Brandweer Vaals
Brandweer Heerlen
Brandweer Sitech
Brandweer Vliegbasis Eindhoven
Maastrichtse Reddingsbrigade
Dutch Medical Service
Burgernet Limburg
Politie basisteam Heuvelland
Dienst Vervoer en Ondersteuning
Koninklijke Marechaussee
Stichting Wensulance
GGD Zuid-Limburg
Ambulance post Heerlen

uit belgië
Hulpverleningszone Oost Limburg
Brandweer Voeren
Brandweer Bilzen

uit duitsland
Freiwillige Feuerwehr 
Aachen-Laurensberg
THW Ortsverband Aachen
DRK Bereitschaft- Stadsverband 
Aachen

De volgende hulpverleningsdiensten waren aanwezig
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EVENEMENT
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Wie weet meer?
Op de foto een Mercedes-Benz L3000 LF 15 (?) van circa 90 jaar geleden. Het origineel van de foto is afkom-

stig van het Brandweermuseum Sappemeer (HBVV) en komt uit het gemeente- of het brandweerarchief van 

Groningen.

In 1937 werd door de gemeente Groningen beslist dat er nieuw brandweermaterieel zou worden aangeschaft. 

Waarschijnlijk was een dergelijk voertuig in beeld, maar de keuze is er toen niet op gevallen. Het voertuig is 

mogelijk in een grote plaats in Duitsland in dienst geweest.

Weliswaar erg lang geleden allemaal, maar misschien zijn er mensen die meer weten over een dergelijk 

voertuig: fabrikant, waar in dienst geweest (in Duitsland?) en wanneer? En misschien is er nog een exemplaar 

ergens in een museum beland... Tips zijn welkom bij de redactie.

ie?
at?
aar?
anneer?
aarom?W
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MODELBOUW

In het teken

A
ttent gemaakt door de Nederlandse 

‘Mister Magirus op brandweerge-

bied’, gingen we maar weer eens op 

onderzoek uit. Het wereldwijde web 

gaf al snel een aantal ‘hits’ en daardoor kunnen 

we u nu mededelen wat de plannen voor de 

nabije toekomst zijn. 

Magirus ‘Zeta’ 90M
Het zwaartepunt ligt op de voertuigen die 

in Duitsland hoofdzakelijk voor de kleinere 

korpsen gebouwd werden, maar daarom zijn 

ze niet minder interessant. Deze kleinere voer-

tuigen met een pomp die genormeerd was op 

een capaciteit van 800 l/min. kan men in alle 

Bundesländer terugvinden. Vele zijn bewaard 

gebleven, en in Duitsland doet men sowieso 

veel langer met een brandweerwagen dan in 

ons land. 

De kleine Magirus 90M is ook in ons land te 

zien geweest. Korpsen als de bedrijfsbandweer 

van Philips en de gemeentebrandweer van 

Valkenswaard hadden dit type op de uitruk. 

Het merk Loewe Modellbahnzubehör is in ons land niet zo heel erg bekend, zeker niet 

als je het vergelijkt met merken als Wiking, Herpa en dergelijke. Niettemin maken ze 

mooie dingen, die de moeite waard zijn voor de verzamelaar en de modelbouwer.

van de leeuw

Maar in zulke grote aantallen verspreid als in 

Duitsland waren ze hier zeker niet.

Niettemin, als rechtgeaard verzamelaar van 

Magirus, van brandweerwagens, van H0-mo-

dellen of van H0-Magirus brandweermo-

dellen mogen deze kleine pareltjes 

eigenlijk niet ontbreken. Loewe brengt 

ze uit in verschillende varianten en 

in de uitvoeringen van verschillende 

korpsen, in het rood, het rood-wit en 

in fluorescerend rood. 

Ook andere variaties staan op het 

programma; zo is er sprake van een 

kleine autoladder op dit chassis. Dat 

is dan helemaal een zeldzaamheid. 

Meer 
Ook wordt er een model in meerdere 

variaties uitgebracht van een ‘Gerätewagen 

Öl’, ofwel een gereedschapswagen voor het 

opruimen van gevaarlijke stoffen. Ooit waren er 

in Nederland ook wagens die alleen waren in-

gericht voor de bestrijding van ongevallen met 
TEKST PETER SNELLEN
AFBEELDINGEN WEBSITE LOEWE MODELL-
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gevaarlijke stoffen. Eindhoven had bijvoorbeeld 

een Volkswagenbusje ingericht voor dat doel. 

Loewe brengt dit voertuig uit als een cabine/

gesloten-bakcombinatie. Ook is er nog eenzelf-

de wagen voor het Duitse Rode Kruis voorzien. 

Fantasie? Welnee! De Duitse medische en 

waterredding hulpdiensten hebben vaak zeer 

groot materieel, niet zelden afkomstig van de 

brandweer. Zo zie je complete hulpverlenings-

wagens in ivoorkleurige of gele uitvoeringen 

rondrijden. 

Magirus LF8, maar dan zwaar
Ook ziet men op de site van Loewe al tekenin-

gen van een zogenaamd LF8-Schwer op Magi-

rus-Deutz 130D7. Dat is dan een type dat ooit 

gebouwd werd met de bekende frontstuurca-

bine van Magirus. De lichte blusvoertuigen in 

Duitsland waren toen in verschillende variaties 

genormeerd en te verkrijgen. Het gewone type 

is hierboven in feite al beschreven, maar het 

zwaardere type had bovendien vierwielaandrij-

ving. Dit type voertuigen heeft, voor zover mij 

bekend, in ons land geen dienstgedaan. Maar 

dat hoeft ons er niet van te weerhouden de 

Klik hier voor meer 
informatie over de 
brandweermodellen 
van Loewe 
Modellbahnzubehör.

Download 
hier de 
catalo-
gus met 
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https://www.loewe-modellbahnzubehoer.de/app/download/19346988525/Katalog+LOEWE+Neuheiten+2022+b.pdf?t=1643877823
https://www.loewe-modellbahnzubehoer.de/app/download/19346988525/Katalog+LOEWE+Neuheiten+2022+b.pdf?t=1643877823
https://www.loewe-modellbahnzubehoer.de/app/download/19346988525/Katalog+LOEWE+Neuheiten+2022+b.pdf?t=1643877823
https://www.loewe-modellbahnzubehoer.de/app/download/19346988525/Katalog+LOEWE+Neuheiten+2022+b.pdf?t=1643877823
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Sinck
u weet wel: die van 
zijn toestel…

Iedereen die wel eens in de geschiedenis van de brandweer 
gedoken is, kent de naam Sinck. Meestal wordt die naam ver-
bonden aan het ‘toestel van Sinck’, de term – die vooral ge-
bruikt werd in Amsterdam en ook nog in Groningen – voor de 
voertuigen, waarmee men paarden uit de gracht kon takelen. 
Het waren de voorlopers van de brandweerkraanwagens. We 
kunnen dus eigenlijk met een gerust hart zeggen, dat meneer 
Sinck de eerste brandweerkraanwagen heeft ontworpen. 

Op de smalle grachten was het ook in vroeger eeuwen vaak 
een drukte van belang, waarbij koetsen, paarden en voetgan-
gers hun weg in het verkeer moesten vinden. Voetgangers 
kwamen met de hulp van omstanders vaak zelf wel uit de 
gracht; maar een paard of een door een paard getrokken wa-
gen, dat was toch aanmerkelijk lastiger. TEKST PETER SNELLEN

Sinck was weliswaar een beetje een uitvinder, maar in 

hoofdzaak verdiende hij zijn brood als paardenslachter, 

paardenhandelaar en rijtuigverhuurder, gevestigd op de 

vroegere Schans (nu Marnixstraat) bij de Rozengracht in 

Amsterdam. 

Gerrit Sinck lijkt een man geweest te zijn, die altijd te hulp geroe-

pen werd als er een paard in het water gevallen was. In 1860 was er 

bij de Boommarkt, vroeger een deel van de N.Z. Voorburgwal bij het 

Spui, een omnibus te water geraakt. Zo’n omnibus (ons woord ‘bus’ 

stamt daarvan af) was een rijtuig getrokken door twee of drie paar-

den, waarmee (soms uitgevoerd als dubbeldekker) een groot aantal 

mensen vervoerd kon worden. Het was één van de eerste vormen 

van openbaar vervoer. De hulpverlening duurde bij dit ongeval ech-

ter te lang en er stonden mensenlevens op het spel. Vader en zoon 

Sinck gingen zich dus bezinnen op een middel dat snel kon worden 

ingezet en de hulpverlening bij waterongevallen zou vergemakke-

lijken.

H u n 

e e r s t e 

u i tv i n -

d i n g 

was een 

driepoot 

met takel, 

w a a r m e e 

hij een paard 

uit het water k o n 

hijsen. Dat toestel w e r d 

enige malen verbe- terd en 

heeft tot 1917 dienst- gedaan. Toen 

werd het aan de gemeente Am- sterdam verkocht. Het 

gemeentelijke reddingstoestel dat jarenlang bij de Amsterdamse 

Stadsreiniging in gebruik was, werd in de wandeling Sinck’s toestel 

genoemd (al wordt dat vaak met een Z geschreven, als ‘zinktoestel’). 
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Later werd het toestel een verrijdbare takel die zo’n vijftig 

keer per jaar uitrukte om paarden uit de gracht te takelen.

Overleefde het paard zijn doop in de gracht, dan was dat 

een mooi resultaat. Overleefde het paard het niet, dan was 

het ook mooi, althans voor Gerrit Sinck; die was namelijk ook 

paardenslachter. Hij kocht het paard ter plaatse meteen op 

en zorgde ervoor dat het in hapklare brokken werd verdeeld, 

want paardenvlees werd vroeger vaak gegeten, tegenwoor-

dig helaas wat minder. Het smaakt, mits goed klaargemaakt, 

uitstekend. Rundvlees was aan het begin van de vorige eeuw 

voor veel mensen veel te duur. Maar ook het paardenvlees 

werd langzamerhand (mede door toedoen van Sinck) in prijs 

verhoogd. Paardenslachter was dus een beroep, waarmee 

men aardig kon verdienen. Volgens sommige bronnen be-

taalde Sinck grif honderd gulden voor ‘vette, gezonde, voor 

den dienst onbruikbare paarden’. 

Commercieel talent
Gerrit Sinck (1815-1886) werd geboren op het bolwerk Nieu-

werkerk. In zijn jeugd ziet hij hoe er een gasfabriek komt te 

staan. Zijn vader en moeder staan als leerlooiers te zwoegen 

op het schoonkrabben van paardenvellen en het ligt voor de 

hand dat de jonge Gerrit hetzelfde gaat doen. Die begint dan 

ook in 1852 een zelfstandige leerlooierij ‘Het Zwarte Paard’ 

op de Schans, bij de Raampoort. In 1866 gaat Gerrit op zijn 

beurt een vennootschap aan met zijn zoon Johan Christoph 

(1837-1923) als G. Sinck en Zoon, leerlooierij en paardenslage-

rij. Het bedrijf is de grootste opkoper op de jaarlijkse paar-

denmarkten in de stad, van met name werkpaarden. Bij zijn 

slachterij aan de Marnixstraat zijn stallen voor een kleine 

dertig paarden die er korte tijd verblijven in afwachting van 

het voor hen fatale moment. Om die dieren te voeren, koopt 

Sinck twintig tot dertig ton hooi die via schepen wordt aan-

gevoerd. Ook als de stallen zijn schoongemaakt is er nog 

geld te verdienen: ieder voorjaar biedt Sinck een ‘beste vaalt 

molmmest’ te koop aan. Er lijken volgens Het Vaderland van 

3 juli 1875 op dat moment zo’n duizend dieren per jaar ver-

handeld te zijn geworden.

Vader en zoon
Zoon Johan helpt vaak bij het redden van paarden. Dat ge-

beurde de eerste jaren nogal primitief door de takken van de 

bomen langs de grachten als hefboom te gebruiken. Meestal 

kwam hulp te laat of gebeurde die erg onhandig waardoor de 

schade alleen maar groter werd. 

Johan komt zo op de uitvinding van een mobiele driepoot 

met takel, het ‘toestel van Sinck’. In 1869 (dus drie jaar na-

dat vader en zoon een gemeenschappelijke firma hebben 

opgericht) wordt het toestel voorgesteld in het Algemeen 

Handelsblad van 15 november 

1869: 

D e -

zer da- gen 

w e r d m e t 

z o d a n i g w e r k -

tuig een zeer zware 

koornmolenaarskar met paard in een betrek-

kelijk kort tijdsverloop uit de gracht bij do Snoekjesbrug 

onbeschadigd opgehaald. Wij brengen derhalve gaar-

ne allen lof toe aan de ontwerpers van dit toestel, onze 

Sinck, u weet wel: die van zijn toestel

Gerrit Sinck met 
zijn zogenaamde 
paardenhijsmachine, 
circa 1900.
bron Stadsarchief 
Amsterdam

Johan Sinck (1837-
1923), de uitvinder 
bij het bij het model, 
1917.
bron Stadsarchief 
Amsterdam
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Sinck, u weet wel: die van zijn toestel

stadgenooten de hr. G. Sinck en Zoon, bij wie, Schans bij 

de Raam-barrière, FF 150, gelijk wij met genoegen verne-

men, steeds een toestel gereed staat, om op de eerste aan-

vrage, zijne diensten te presteren

De pers is overigens toch vol lof. Zodra er een paard in de 

gracht terecht is gekomen en het toestel is ingezet, ziet men 

berichten als: 

Hedennamiddag te twee uren is op de Prinsengracht bij 

de Egelantiersgracht een melkkar met paard en den jon-

gen die er op passen moest, te water geraakt. De jongen 

werd er door een politieagent uitgehaald en kwam met 

een nat pak vrij. Het paard volgde ook spoedig, doordien 

het toestel van Sinck juist bij de hand was. De melk was 

er echter niet beter op geworden, voor de gebruikers ten 

minste.

(Nieuws van de Dag, 13 december 1881)

Succes
De krant De Grondwet van 28 augustus 1883 geeft enige sta-

tistische gegevens. Dit naar aanleiding van de wereldten-

toonstelling te Amsterdam, waar een model van het toestel 

van Sinck tentoongesteld wordt. Overigens is dat model be-

waard gebleven en het bevindt zich in het Amsterdam Mu-

seum. 

Volgens dat bericht zijn onder andere 94 paarden, 4 runde-

ren, 2 lijkkoetsen, 3 omnibussen, 73 rijtuigen, 3 sproeiwagens, 

4 postwagens, 5 aschwagens, 5 bierkaren, 66 vrachtwagens, 

2 Liernur-machines (voor het reinigen van beerputten), 2 

stoomketels, 2 veegmachines, 1 ijzeren cilinder, 1 vat marga-

rine, 1 vat stroop en 2 vaten tabak gered met behulp van het 

apparaat. En: ‘Dit alles zou zeker geheel of gedeeltelijk verlo-

ren geraakt zijn, indien het toestel van 

Sinks [let op de schrijfwijze] 

niet tot redding ware 

toegeschoten.’

Alarmering van de 

firma Sinck geschiedt 

door de brandweer of 

de politie, die hem per 

telegraaf, waarmee hij 

een rechtstreekse ver-

binding heeft, oproept.

Dat dit werk toch 

niet geheel ongevaarlijk 

was, blijkt uit een klein 

stukje in De Standaard van 

22 januari 1879. Daarin wordt 

gemeld dat 

terwijl men gisteren op de Baan-

gracht bezig was een paard uit het water te 

halen, de heer Sinck, die daarbij met zijn bekend toestel 

als gewoonlijk hulp verleende, door het breken van een 

ketting zoodanig tegen het voorhoofd (werd) getroffen, 

Ook de gemeente-
reiniging had een 
Sinck-toestel, hier bij 
de centrale inrichting 
van de Stadsreiniging 
aan de Bilderdijk-
kade.
bron Stadsarchief 
Amsterdam
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dat hij met een belangrijke kwetsuur per raderbaar huis-

waarts gebracht moest worden.

Er was maar één aanbieder in Amsterdam die deze vorm van 

hulp in de stad kon bieden en het duurde soms een half uur 

eer het toestel ter plaatse was. De wens naar meer van dit 

soort toestellen die over de stad verspreid konden worden 

werd steeds groter. Bovendien, ook in andere steden met 

grachten was er behoefte aan zo’n apparaat. In 1908 voerde 

de gemeenteraad van Amsterdam een discussie of dat ene 

toestel in particuliere handen voldoende zou zijn. Maar het 

bleek praktisch nooit op twee plaatsen tegelijk nodig te zijn. 

Bovendien had ook de gemeentereiniging een toestel dat 

in het uiterste geval kon uitrukken. Pas in 1917 gaat deze 

reddingstaak over naar de gemeente. Tot in de jaren dertig 

blijft de uitvinding van Sinck in gebruik om paarden uit de 

sloot te vissen. Overigens, niet alleen om paarden te takelen, 

maar ook brandweerwagens. Want in De Standaard (van 10 

augustus 1905) wordt verhaald, dat de koolzuurspuit van het 

Haarlemmerplein aan de Houtmankade te water geraakte. 

Helaas was die brandweerwagen te zwaar voor het ‘Sinck-

toestel’ en dus moest men wachten tot de volgende ochtend 

vooraleer de spuit uit de gracht kon worden getakeld. Ove-

rigens bleek die praktisch onbeschadigd, wat men niet kon 

zeggen van één van de brandweerlieden, die bij het ongeluk 

gewond raakte.  

Uitbreiding
Op 1 januari 1891 neemt zoon Johan ook de rijtuigmakerij van 

W.A. Koppe aan het Haarlemmerplein 13 over. 

Hiermede heb ik de eer UEd. kennis te geven, dat ik mij-

ne rijtuigmakerij alsmede handel in rijtuigen heb over-

gedaan aan den Heer J. Sinck, die al reeds verscheidene 

jaren in deze zaak is werkzaam geweest. UEd. dank-

zeggende voor het vertrouwen, een reeks van jaren zoo 

ruimschoots geschonken, zoo beveel ik mijn opvolger in 

De 

brand-
weer 

in 1931 
aan het 

werk met het 
toestel dat de naam 
‘Sinck’ niet snel 
deed vergeten, aan 
het Damrak bij de 
Guldehandsteeg. 
Achterkant huizen 
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Het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam besloot op 20 februari 
1925 dat de brandweer de aangewezen dienst was om te water geraakte paarden 
en auto’s uit de grachten te halen. Tot dat moment werd dit werk gedaan door de 
Stadsreiniging, die het op haar beurt had overgenomen van Sinck en Zn. Omdat de 
Stadsreiniging niet in staat bleek op alle tijden te kunnen uitrijden, en daarbij nog eens 
voldoende geschoold personeel te sturen, werd naar een betere oplossing gezocht, 
omdat de scheepvaart, die toen nog een belangrijke rol in het transportwezen vervulde, 
zo weinig mogelijk gestremd mocht worden.

Om de nieuwe opgedragen taak zo goed mogelijk te vervullen, bestelde de Amster-
damse brandweer een kraanwagen op Renault-chassis met een maximaal hefvermogen 
van 3500 kg en een topsnelheid van 34 km per uur.
bron De Amsterdamse Brandweer, vroeger en nu (G.P. Koppers), Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam
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Den Haag

De 
his-

torie 
van de 

brand-
weer-

kraanwa-
gen in Den 

Haag begon op 
29 april 1919. Op die datum 
besloten Burgemeester en Wethouders om de 
kraanwagen van de Gemeentelijke Reinigings- 
en Ontsmettingsdienst over te plaatsen naar 

Groningen

Eind 1914 krijgt de Groninger brandweer de beschikking over een Sinck-toestel. 
De brandweer kan het toestel aanschaffen dankzij giften van een anoniem geble-
ven inwoonster van de stad, die haar aanbod overigens al in april 1913 per brief 
aan het gemeentebestuur doet.

In de loop ter jaren zullen een paar honderd paarden en tientallen koeien met 
behulp van deze takel weer op het droge worden gehesen.
bron Alle witte helmen verzamelen bij Talamini, de geschiedenis van de Groninger Brandweer 
(H. Bekenkamp en J. Emmelkamp), Beeldbank Groningen/Groninger Archieven
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Sinck, u weet wel: die van zijn toestel

Op de wereldtentoonstelling in Amsterdam 
in 1883 werd een model van het toestel van 
Sinck tentoongesteld. Dit model is bewaard 
gebleven en bevindt zich in de collectie van 
het Amsterdam Museum. 
foto A.G. van Lom/Amsterdam Museum
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Tamini

BRANDWEERTECHNIEK 
Italiaanse 

in Nederland

R
eeds in 1904 werd in Italië de eerste 

automobielspuit gebouwd door 

constructeur Tamini op een FIAT-chas-

sis. Dezelfde constructeur ontwierp 

later een centrifugaalpomp, die over de gehele 

wereld bekend is geworden. Opmerkelijk is, dat juist in Engeland, 

met zijn geweldige machine-industrie, prijs werd gesteld om de 

Tamini-pomp daar ook te bouwen en zo kocht een der bekendste 

Engelse brandspuitenfabriek (DENNIS) de patenten voor Enge-

land en zijn koloniën aan, wat tot gevolg had, dat de Tamini-pomp 

bij de grootste Engelse brandweerkorpsen, zoals die van London, 

Birmingham, Leeds e.a. in grote aantallen in gebruik is geweest. 

In eigen land wist men Tamini te bewegen toe te treden tot het 

FIAT-concern, zodat in Italië en verder over de wereld, behalve 

Engeland en zijn koloniën, de Tamini-pomp uitsluitend geleverd 

wordt op een FIAT-chassis. Hierdoor was tevens de 

nauwste samenwerking tussen constructeur van 

pomp en chassis mogelijk.

Er zijn tijdens de vooroorlogse periode maar 

weinig brandweerwagens op een FIAT-chassis bij de 

Nederlandse brandweer terecht gekomen. Het heeft 

niet gelegen aan de importeur van Fiat in Nederland; 

Leonard Lang was zeer actief tijdens allerlei tentoon-

stellingen, zowel in de RAI als op de thuisbasis in 

Amsterdam. Men had toch meer vertrouwen in de Duitse tech-

FIAT staat voor Fabrica Italiana Automobili Torino. 

Erachter kwamen de letters SPA wat weer staat voor 

Societa Per Arioni. 

Op initiatief van Giovanni Agnelli werd in Turijn de 

Fabrica Italiana Automobili Torino opgericht. Agnelli 

werd in 1902 algemeen directeur van die firma. In 1900 

werden de eerste 24 auto’s geproduceerd in de fabriek 

in Corso Dante. In dat jaar werkten er 120 werknemers 

en zes jaar later waren het er 1500. 

Al vroeg was FIAT met succes actief in autoraces. 

In 1902 won Vincenzo Lancia met een FIAT de Sassi 

Superga en in 1907 won Felice Nazarro de Grand Prix 

de France. In 1908 werd FIAT ook actief in de Verenigde 

Staten, waar de FIAT Automobile Co. werd opgericht 

voor de productie van commerciële voertuigen. 

Daarnaast werd het eigen assortiment uitgebreid naar 

het produceren van trams, vrachtwagens en schepen. 

Een historisch keerpunt was de eerste seriematig 

geproduceerde automobiel in 1912, waarvan er in één 

jaar maar liefst 2700 auto’s geassembleerd werden. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voornamelijk 

geproduceerd voor het leger. In 1918 werken er al 

18.000 werknemers onder moderne omstandigheden 

met elektrisch verlichte werkplaatsen. Na deze oorlog 

werd in 1922 in Lignotto een tweede fabriek geopend. 

Een hypermoderne fabriek, met vijf verdiepingen en 

een testbaan met verhoogde bochten op het dak. Dit 

was in die tijd de grootste autofabriek in Europa. Ook 

deed het bedrijf veel voor haar personeel op het gebied 

van scholing, sportclubs en gezondheidszorg. 

In de jaren 

dertig, 

de tijd 

van 

Mus-

solini, 

moest 

FIAT 

terugval-

len op de 

Italiaanse markt. 

In die periode werd 

veel gedaan aan technologi-

sche vernieuwing en uitbreiding van de activiteiten. 

Na de oorlog kon de autoproductie, dankzij het 

Marshallplan in 1948, weer worden opgestart. In 

Historie Fiat

TEKST ADRIAAN KRIEK
FOTO’S COLLECTIES
 AUTEUR EN 
PETER SNELLEN

GESCHIEDENISGESCHIEDENIS
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niek; Magirus en Daimler bleven toen de 

grootste chassis-leveranciers. Vermoe-

delijk heeft de Italiaanse techniek niet 

opgekund tegen de oerdegelijke Duitse 

techniek.

 De FIAT’s hadden in die tijd een 

Amerikaans uiterlijk, met ladders en 

zuigslangen aan de zijkant van het 

voertuig. Met hun witte kleur en rode 

spatboden waren het ontzettend fraaie 

voertuigen om te zien. 

De brandweer laren kreeg als eerste in Nederland een 

FIAT met een Tamini-pomp. Het voertuig werd in 1924 

afgeleverd door importeur Leonard Lang. Het betreft 

een FIAT 107FA-Spa, deze autospuit lagedruk (1500 l/

min) kreeg het kenteken G-63793 wat later de NJ-44-

08 werd. In 1951 is het voertuig overgenomen door de 

brandweer ijsselstein en het heeft daar slechts 3 jaar 

in de kazerne gebivakkeerd, waarna het in particuliere 

handen terecht is gekomen. 

Sporadisch kwam men hem wel 

eens ergens tegen, het laatst 

GESCHIEDENIS
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De bedrijfsbrandweer van philips in Eindhoven kocht 

in 1928 een FIAT met een lagedruk voorbouwpomp 

(2000 l/min) die was voorzien van een tank met 

700 liter inhoud. Ook een Fomom-schuimgenerator 

ontbrak niet aan de uitrusting. Tot 1950 heeft men 

kunnen genieten van deze prachtig gebouwde open 

brandweerwagen.

Wanneer brandweer 

bilthoven zijn FIAT 

heeft gekregen is niet 

bekend, het voertuig 

had geen open op-

bouw, de cabine was 

Brandweer honselersdijk had 

een FIAT met een pomp aan de ach-

terzijde en had dit keer een ander soort opbouw: 

de zuigslangen en ladders lagen op het dak. Het is een 

twijfelgeval of het een Tamini-pomp betreft. Van 1929 

tot 1949 heeft deze autospuit met het kenteken HZ-

16255 zijn brandjes geblust. 

Er 

zijn 

nog 

enkele 

FIAT 

autospuiten 

terecht gekomen 

bij de Nederlandse 

brandweer, alleen 

is mij niet bekend 

of ze voorzien 

In 1927 kocht de brandweer Velsen voor de post 

ijmuiden de eerste Fiat brandweerwagen met een 

Tamini-voorbouwpomp met het kenteken G-69451, die 

in tot 1939 dienst heeft gedaan. Daarna is het terecht 

gekomen op post santpoort.

Twee jaar later volgde er een iets kleinere versie de 

FIAT AP130-107 die tot 1953 in dienst is gebleven van 

de brandweer velsen-noord. Ook dit voertuig kreeg 

een Tamini voorbouwpomp die een capaciteit had van 

1600 l/min. In 1971 is het voertuig afgevoerd naar het 

Brandweermuseum Hellevoetsluis.
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Geraadpleegde bronnen:

Artikel in De Auto, 19 december 1928

Artikel in Auto Edizione: ‘De eerste productiejaren van Fiat’ 

Wikipedia

Ta-

mi-

ni-mo-

torspuiten 

zijn 

geleverd 

Brandweer naaldwijk was één van de laatste brand-

weerkorpsen voor zover bekend die een FIAT met een 

Tamini-voorbouwpomp heeft gekregen. Vanaf 1933 tot 

1949 is hij in gebruik geweest. Het kenteken van het 

voertuig is HZ-4822.

In 1930 werd de FIAT van de brandweer enschede in 

gebruik genomen, in eerste instantie gebouwd voor 

16 brandweermannen, die op de twee langsbanken 

in het voertuig zaten. Later is het voertuig aangepast 

en kreeg het een fraai gevormde dichte cabine; na 

deze verbouwing konden er nog maar de helft van de 

manschappen met het voertuig mee naar de brand. 

De Tamini-pomp had een vermogen van 2400 l/min. 

Kenteken van het na de verbouwing rood gespoten 

voertuig is E-37258.
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NEDERLANDSE

Bestuur en vaste medewerkers van de VBB wensen u een heel 
goed en succesvol 2017. 

Nadat we het afgelopen jaar geëxperimenteerd hebben met de 
nieuwsbrief (eerst een rondzending, vervolgens een in Word opge-
maakt pdf eraan bevestigen) hebben we het aanbod gekregen van 
ons lid Jeroen Steenhuis, om de digitale nieuwsbrief een wat profes-
sioneler uitstraling te geven. 

Na de eerste concepten die hij ons deed toekomen, stonden we 
al werkelijk paf. Wat is er veel mogelijk als er professionals aan het 
werk zijn. Natuurlijk hebben we als bestuur nog wat kleine wijzigingen 
laten doorvoeren, maar nu ligt de nieuwsbrief dan toch voor u, zoals 
Jeroen en uw VBB-bestuursleden hem voor ogen hebben. We zijn 
razend benieuwd naar uw reacties. Ons e-mailadres is nieuwsbrief@
brandweer.org.

Op deze plaats willen we Jeroen hartelijk bedanken voor zijn inzet 
en de prettige manier waarop we zo kunnen samenwerken, om de 
VBB nog aantrekkelijker te maken.

Deze eerste nieuwsbrief van 2017 is nog gratis te downloaden. Het 
ligt echter in de bedoeling, om in de nabije toekomst over te gaan tot 
het uitsluitend onder de leden van de VBB verspreiden van de digita-
le nieuwsbrief. Als VBB-lid moet u toch op extraatjes kunnen rekenen, 
die voor anderen niet verkrijgbaar zijn.

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2017. Reacties 
en spontane inzendingen graag voor 6 februari 2017 naar nieuws-
brief@brandweer.org.
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NEDERLANDSE

Onze digitale nieuwsbrief wordt erg goed onthaald. Vooral de nieuwe lay-out 
van Jeroen Steenhuis – die bij veel mensen reacties ontlokte – viel in goede 
aarde. Gelukkig heeft Jeroen er lol in, dus kunt u voorlopig wel verzekerd zijn 

dat hij deze fraaie lay-out voor ons blijft verzorgen.
Ook andere mensen hebben er blijkbaar plezier in er iets goeds van te maken. 

Ludo van Gestel zorgde ook dit keer weer voor een heel aardige bijdrage. Die gaat 
over een gebeurtenis, waar ondergetekende zelf nog bij is geweest: een fotosafari.  
En dan denk je weer: ‘Is het allemaal al weer zo lang geleden?’

Ook de brandweergeschiedenis komt in deze aflevering weer uitgebreid aan bod. 
In 1956 stortte een straaljager neer op het Eindhovense stadsdeel Strijp. In die tijd 
stond Jan Nieman aan het roer van de gemeentebrandweer in die mooie stad en die 
was erg bedreven in het beschrijven van gebeurtenissen die in zijn stad plaatsvon-
den. Die beschrijvingen werden dan ingezonden naar de – toen zeer goed gelezen 
– vaktijdschriften. In de Historische Collectie van de Brandweer in Eindhoven zijn de 
manuscripten nog vaak terug te vinden en soms zelfs de bijbehorende foto’s. Daar-
van gebruik makend is er een modern artikel gemaakt van de pennenvruchten van 
meneer Nieman. 

Verder wordt er weer een nieuw voertuigen voorgesteld (waarvoor Dirk Jobing 
tekent) en nemen we – dankzij Martien Dral – ook een kijkje in Noorwegen, waar de 
verschillen tussen bijna identieke voertuigen door u opgespoord mogen worden.

Het belangrijkste van deze nieuwsbrief – de leden informeren – daarmee beginnen 
we natuurlijk. Het algemeen bestuur doet verslag uit de meest recente vergadering.

En voorts kunt u dan nog twee heel leuke zaterdagen vullen in maart: op 4 maart 
wordt de verjaardag van Jan van der Heyden gevierd in het Brandweermuseum Was-
senaar en dit jaar zit daar – letterlijk en figuurlijk – muziek in. De WBH heeft samen 
met anderen dit evenement georganiseerd. Op 11 maart verwachten we alle leden 
weer op onze jaarlijkse VBB-dag in Maarn, met een ruilbeurs en enkele zeer interes-
sante presentaties. Elk jaar weer een lekker ouderwets dagje, waarop de leden elkaar 
weer eens kunnen treffen en het woord ‘vereniging’ weer letterlijk genomen kan wor-
den! Wie nu nog zegt dat de VBB niets voor haar leden doet…

Veel leesplezier,
Peter Snellen
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NEDERLANDSE

U ontvangt hierbij de nieuwe Digitale Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereni-
ging van Belangstellenden in het Brandweerwezen, de VBB. 
Ook in deze nieuwsbrief weer enkele zeer interessante artikelen, en dankzij 

enkele enthousiaste leden weer volop nieuws. Een verslag van een vakantie met 
brandweeraspecten, nieuwe brandweerpostzegels, modelbouw, de afdeling Foto-
grafie doet verslag van alweer een prachtige toertocht rond Nijmegen (waarbij niet 
alleen de brandweer alles uit de kast haalde, maar ook de Heilige Petrus voor prach-
tig voorjaarsweer zorgde) en voor de historie van de brandweer gaan we terug naar 
een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad en het brandweerkorps van 
Eindhoven.

Afscheid als voorzitter
Deze digitale nieuwsbrief is de laatste die ik zal samenstellen als voorzitter van de 
mooiste vereniging van Nederland. Door (gelukkig niet ernstige, maar soms wel heel 
irritante) probleempjes met de gezondheid, ben ik genoodzaakt als voorzitter af te 
treden. Niet getreurd, want op zich is dat een goede zaak; een voorzitter moet niet 
te lang blijven zitten, er moet op tijd nieuw bloed in het bestuur komen, want anders 
dreigt er toch weer stilstand. En nu de VBB-trein eenmaal flink op toeren is, kunnen 
anderen het traject afleggen, met nieuwe, frisse ideeën.

Ik wil van de mogelijkheid die deze inleiding biedt, gebruik maken om iedereen 
die mij in de afgelopen jaren heeft gesteund om onze VBB nog professioneler op 
de kaart te zetten en zich nog actiever te profileren, heel hartelijk dank zeggen. Als 
voorzitter doe je relatief weinig, de mensen om je heen moeten het meeste werk 
verzetten. 

Dat zijn de bestuursleden, maar ook heel veel andere leden; afdelingsbestuursle-
den, mensen die ‘even bijspringen’ als er iets georganiseerd moet worden en heel 
veel leden, die hun vrije tijd opofferen om van onze website tot ‘dé site voor de 
brandweer!’ te maken. Mensen die stukjes schrijven voor deze digitale nieuwsbrief 
en er iets prachtigs van maken; de vele schrijvers voor de Één-Één-Twee, ons pa-
radepaardje dankzij de mensen die dat tijdschrift zowat belangeloos samenstellen; 
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NEDERLANDSE

D eze digitale VBB Nieuwsbrief is een ware internationale uitgave. U treft in 
deze nieuwsbrief naast enkele inmiddels vaste rubrieken artikelen aan, die 
afkomstig zijn van onze eigen medewerkers en onze internationale con-
tacten.

Een lila brandweerwagen (en de reden daarvoor); de actuele stand van zaken bij 
de Feuerwehrflugdienst Niedersachsen (want dit aan Nederland grenzende Duitse 
bondsland heeft eigen vliegtuigen in dienst om de bossen te bewaken en ervoor te 
zorgen dat er nooit meer een ramp zal plaatsvinden als de gigantische bosbrand in 
augustus 1975) wordt beschreven door Burkhard Giese; de ramp met de Tina Scarlett 
in 1960 op de Rijn net over de grens bij Emmerich (met dank aan het Kustvaartforum 
en aan Michael Thissen) en een volledig voertuigoverzicht van een Pools brandweer-
korps, waar Ludo van Gestel op verkenning ging. Het zijn maar een paar zaken die in 
deze uitgave aan de orde komen. Maar zonder uitzondering machtig interessant, ook 
voor de Nederlandse lezer. Dat geldt dan ook voor het artikel over de Amsterdamse 
brandmelders van onze nationale brandweerhistoricus Gerard Koppers. Dat er nog 
zoveel verschillende modellen geweest zijn zal voor menigeen als verrassing komen.
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NEDERLANDSE

Een jubilaris bij de brandweer komt wel vaker voor, maar met de jubilaris 
wiens brief ons door Richard Reinierse werd toegezonden, is toch wel iets 
extra’s aan de hand. Verder treft u in deze nieuwsbrief een goed van foto’s 
voorzien artikel over de ‘Sternfahrt’ van afgelopen mei van de hand van onze 

voorzitter. 
Een artikel over de zogenaamde ‘Minimax affaire’ (in Nederland welhaast onbe-

kend) vonden wij de moeite waard om eens te plaatsen, omdat de brandweer van net 
voor, tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog nu echt in de belangstelling komt te 
staan, niet in het minst dankzij de mensen van de Werkgroep Brandweerhistorie, die 
zich daarin gespecialiseerd hebben. En daarmee verwijzen we dan meteen naar het 
minisymposium, dat de WBH in december organiseert en waarvoor we u van harte 
uitnodigen.

Borculo kondigt een veelbelovend evenement aan en een museum in het voor-
malige Oost-Duitsland, dat zich specialiseert op het gebied van adembescherming, 
wordt voor het voetlicht gehaald. Het verjaardagsfeestje voor de wagen van Londer-
zeel wordt door Rinus Oosthoek uitvoerig toegelicht.

Voeg daarbij nog de bijdrage over sirenes en alarmering en diverse aspecten van 
het brandweerwezen worden uitvoerig in hun historisch perspectief toegelicht. De 
geschiedenisliefhebbers en liefhebbers van oude voertuigen komen in deze nieuwe 
Digitale Nieuwsbrief dus niets te kort. Voor wat betreft het meer actuele op brand-
weergebied: onze vaste medewerker Ludo van Gestel doet ons verslag van het korps 
van Zell im Wiesental en Gerard Koppers vertelt iets over de opeenvolgende blus-
boten met de naam ‘Jan van der Heyde’ in Amsterdam, waaronder de meest recente 
aanwinst. Verder vindt u nog wat interessante aankondigingen voor uw agenda. De 
VBB en Brandweer Nederland zorgen er wel voor, dat er voor de liefhebber altijd wat 
te doen is.
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NEDERLANDSE

Een van de sterkste krachten van onze vereniging is, dat je altijd de kans hebt 
om op een aangename manier je kennis te verbreden en jezelf open te stel-
len voor de nieuwe ontwikkelingen, hetgeen dan weer gefaciliteerd wordt 
door een harde kern van mensen, die van alles organiseren voor de andere 

leden.
Zo staat er in november een zeer interessante excursie op de rol naar het Artille-

rie Schietkamp Het Harde. Daarvoor had u zich echter reeds tevoren moeten aan-
melden, en als u dit berichtje onder ogen krijgt, dan is het helaas daarvoor te laat. 
Maar, volgend jaar volgen er weer enkele herkansingen. Een ander evenement is het 
jaarlijkse minisymposium van de Werkgroep Brandweerhistorie, dat op 9 december 
aanstaande zal plaatsvinden in het PIT. Vanwege enorm succes prolongeren we het 
fenomeen minisymposium. Over het hoe en wat leest u in deze nieuwsbrief. Hiervoor 
kunt u zich nog wel aanmelden en u ziet in de uitnodiging bij wie en hoe dat moet 
gebeuren.

In het vroege voorjaar vindt dan weer de landelijke ruil- en contactdag (de VBB-
dag) plaats waar u leden en niet-leden kunt ontmoeten. Zodra daar nadere bijzon-
derheden van bekend zijn vindt u die terug op onze site, www.brandweer.org en in 
de nieuwsbrief van januari. Niet door de VBB georganiseerd, maar zeker niet minder 
interessant is de Vakbeurs eRIC die in april zal plaatsvinden. Een klein tipje van de 
sluier wordt in deze nieuwsbrief al opgelicht.

Elk jaar zo rond de verjaardag van Jan van der Heyden organiseert het Netwerk 
Brandweergeschiedenis van Brandweer Nederland samen met de Werkgroep Brand-
weerhistorie van de VBB ook een dag vol ontmoetingskansen en leerzame lezingen. 
Dit keer vindt die dag plaats op zaterdag 3 maart in Den Haag, en deze keer ligt het 
zwaartepunt op de brandweer in en rond de Tweede Wereldoorlog.

En verder? Dirk Jobing voorzag ons van plaatjes en praatjes met betrekking tot een 
Duits voertuig, de geschiedenis houdt zich dit keer bezig met de aandrijving van de 
eerste gemotoriseerde brandspuiten, Rinus Oosthoek heeft weer een verjaardags-
feest bijgewoond en doet daar verslag van, kort en goed, we bieden u hopelijk weer 
voldoende te lezen tot in december de nieuwe Eén-Eén-Twee in de bus valt.

We wensen u veel leesplezier.
Jeroen Steenhuis en Peter Snellen
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NEDERLANDSE

Al weer een jaar hebben we de Digitale Nieuwsbrief in een lay-out, die 
gezien mag (en moet) worden. Een nieuwsbrief, alleen voor en door de 
leden van de VBB. En gelukkig zijn er enkele leden van de VBB, die ons 
regelmatig voorzien van kopij. Want een hele nieuwsbrief alleen samen-

stellen, dat zou ondoenlijk zijn.
Zo leest u in deze nieuwsbrief over de restauratie van het voertuig van de brand-

weer Maaseik in België. Hun oldtimer, een Magirus ‘Rundhauber’ met Landuyt-op-
bouw is het waard, om voor het nageslacht bewaard te blijven en daar wordt dan ook 
heel veel tijd en energie in gestoken. 

Het museum van De Rijke hield op te bestaan. Dat was voor de brandweer van 
Oostvoorne de gelegenheid om hun eigen oldtimer weer terug te kunnen kopen. 
Ook daar zal nog heel veel tijd en energie in gestoken moeten worden, maar als hij 
gerestaureerd zal zijn, is er weer een uniek en prachtig voertuig bij in ons land.

En als we het dan toch over restaureren hebben: Leo van Wijk kocht op de beurs in 
Maarn een – laten we het voorzichtig uitdrukken – ‘enigszins beschadigd exemplaar’ 
van een metalen model, dat je in ons land niet zo gauw tegenkomt. De reden was, 
dat het bij de eerste editie eigenlijk al te duur was. Leo restaureerde dat ‘speelgoed-
je’ en het grandioze resultaat stelt hij in deze nieuwsbrief aan u voor.

Ook wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht van wat er te zien zal zijn op 
eRIC 2018 in Enschede. In ons artikel wordt ingegaan op de samenwerking van de 
Reddingsmaatschappij met de brandweer.  

Thomas Knauf, een Duits bezitter van brandweervoertuigen en bovendien ook ie-
mand, die mee kan praten als het over de geschiedenis van de brandweer gaat, hield 
eind november in Iserlohn tijdens een bijeenkomst van de brandweerhistorici een 
voordracht over de ‘Wassergasse’. Dat was een systeem, waarmee de brandweer in 
de door geallieerde brandbommen getroffen brandende steden tijdens de laatste 
wereldoorlog probeerde, mensen onder bescherming van veel water uit de branden-
de stadsdelen te kunnen evacueren. Bijna iedereen kent het begrip ‘Wassergasse’, 
maar eigenlijk niemand weet er het fijne van. Thomas wel, en die stelde zijn bijdrage 
ter beschikking van u, onze lezers. 
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V
oor u ligt al weer de 11e uitgave van de (digitale) VBB Nieuwsbrief. We mer-
ken aan de reacties, dat deze extra service van de VBB door de leden op 
prijs wordt gesteld. En dat geeft natuurlijk ons dan weer de energie om stug 
door te gaan. Niettemin, het verzorgen van een nieuwsbrief wil niet zeggen, 

dat men hem ook helemaal alleen vol schrijft. Gelukkig hebben we enkele vaste me-
dewerkers, die ons van tijd tot tijd van leuke of interessante nieuwtjes voorzien, zijn er 
enkele instanties die ons graag voorzien van hun perspublicaties, om hun boodschap 
over te brengen, maar het ontbreekt nog altijd aan leden, die ons (hun medeleden) 
op de hoogte willen brengen van de dingen die hen bezighouden. In een vereniging 
van dik 900 personen moeten er toch wel heel veel interessante dingen gebeuren, op 
verzamelgebied, of voor wat betreft de kennis die men in huis heeft.

Wanneer wij deze nieuwtjes binnenkrijgen, wordt meestal contact opgenomen met 
de makers van de Één-Één-Twee, om na te gaan, of er iets tussen zit, dat eigenlijk op 
landelijke schaal verspreid dient te worden. De Één-Één-Twee krijgt dan voorrang, 
maar wij sluiten graag aan met datgene dat anders (te lang) zou blijven liggen. We 
zijn dan ook beslist geen concurrent van het brandweertijdschrift van Nederland, maar 
vullen dit aan in de maanden dat het niet verschijnt, zodat onze leden niet al te lang 
van nieuws verstoken blijven.

In deze VBB Nieuwsbrief treft u weer heel wat interessante dingen aan. Veel daar-
tussen gaat over het werken op grote hoogte, met een artikel over een behoorlijke 
autoladder en een over een gigantische hoogwerker. Daarnaast komt ook de geschie-
denis van de brandweer niks te kort, en daarbij gaat het weer over iemand uit de 
zwartste periode van de twintigste eeuw. Daarin gebeurde heel veel op brandweer-
gebied, waar we misschien nog altijd onze lessen uit kunnen trekken.

De VBB-DAG, vroeger heette die Landelijke Ruil- en Contactdag, vindt op 10 maart 
plaats in Veenendaal. Dus het is wel zaak, dat u het goede adres in tikt in uw naviga-
tietoestelletje. Na zoveel jaren dezelfde locatie te hebben bezocht, is het bestuur op 
zoek naar een andere formule met bijbehorende locatie(s). Voor het overige is er dan 
nog een oproep waar we extra aandacht voor willen vragen en worden vakantieherin-
neringen met ons gedeeld.

Al met al weer een goedgevulde nieuwsbrief, dus. Veel leesplezier wordt u toege-
wenst door het bestuur van de VBB, en de uitvoerenden Jeroen Steenhuis en Peter 
Snellen.
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W
e zijn er weer in geslaagd ook deze digitale VBB Nieuwsbrief voor u te 
vullen. Dat daarbij wel erg veel druk op weinig schouders ligt, moge 
blijken, wanneer u het lijstje van de auteurs van deze nieuwsbrief be-
kijkt. Waar zijn al die andere leden, die toch ook wel eens iets te melden 

zullen hebben?
In deze uitgave treft u een uitgebreid verslag aan van Marinus Oosthoek over zijn 

bezoek aan de Antwerpse brandweer. Die had stevig uitgepakt, omdat ze hun twee-
honderd jarig jubileum vierden. 

Het volgende artikel is weer een stukje brandweergeschiedenis. Na afloop van de 
‘Dag van de brandweergeschiedenis’ kwamen er wat verzoekjes om de presentatie 
op papier te mogen ontvangen. Welnu, die presentatie is nu uitgeschreven (wat de 
schrijver daarvan anders nooit doet) en dus kunnen de geïnteresseerde leden (ook 
zij, die er dit keer niet bij konden zijn) nu toch lezen wat daar werd verteld over het 
‘vergissingsbombardement op het Bezuidenhout’. In deze presentatie lag de nadruk 
op de brandweer en ook in het artikel zult u daarover wat lezen. Overigens was deze 
spreekbeurt een van de aanleidingen voor de Stichting Historisch Brandweermateri-
eel in Den Haag, om dit jaar tijdens de grote 112-dag op het Malieveld (op donder-
dag 23 augustus) ook wat extra aandacht te besteden aan de rol van de brandweer 
tijdens de nasleep van dat bombardement. Alweer een reden voor u, om ook deze 
(altijd weer groots aangepakte) dag te gaan bezoeken.

Marinus Oosthoek doet vervolgens verslag van de terugkeer van twee Nederlandse 
autoladders, die nu weer in dienst genomen zijn, maar dan niet bij een brandweer-
korps. Speciaal voor de foto’s werden de oranje kappen van de zwaailichten dan ook 
weer even vervangen door blauwe, om daarna weer gauw een oranje zwaailicht te 
worden. 

Het nieuwe schuimblusvoertuig van Chemelot, gebouwd door Kenbri, dat te zien 
was op eRIC 2018 wordt wat uitgebreider (en alweer door Marinus Oosthoek) voor het 
voetlicht geplaatst, wat dan ook weer voor veel mensen interessant is om de collectie 
foto’s van bedrijfsbrandweerwagens op peil te houden. 

U ziet het, met zijn drieën maakten we nu deze nieuwsbrief. Vooral Marinus heeft 
zich erg daarvoor ingespannen en bij deze onze hartelijke dank aan hem voor al die 
moeite. Een beetje ondersteuning vanuit de lezers zou erg op prijs gesteld worden. 
Want ook voor deze drie vaste samenstellers kan het wel eens moeilijk worden, om 
weer wat te verzinnen. Daarom, schroom niet, en lever een bijdrage. Over taalgebruik  
hoeft u zich geen zorgen te maken, want dat wordt wel gecorrigeerd als het nodig zou 
zijn. En ten slotte: het spreekwoord luidt niet voor niets: ‘Wie schrijft, die blijft!’

Veel leesplezier, Jeroen Steenhuis en Peter Snellen
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A
lweer verschijnt er een nieuwe digitale nieuwsbrief, samengesteld exclusief 
voor de leden van de VBB. In de maanden dat het verenigingstijdschrift 
Eén-Eén-Twee niet verschijnt, geeft de VBB een nieuwsbrief uit. In deze edi-
tie vindt u dit keer:

Een vooraankondiging van het mini-symposium van de Werkgroep Brandweerhisto-
rie op 8 december aanstaande, een symposium waarbij het voorvoegsel ‘mini’ al bijna 
niet meer van toepassing is.

Een verslag van de voorjaarsexcursie naar DRV in Hoogeveen, geschreven door ons 
kersverse bestuurslid Johan Dupain.

Een kijkje in het brandweermuseum van Jever in Noord-Duitsland, waar uw redac-
teur in april allerhartelijkst ontvangen werd en weer een heleboel ideeën opdeed voor 
artikelen met betrekking tot de geschiedenis van de brandweer dankzij de medewer-
ker van het brandweermuseum Erwin Rodehau.

Adriaan Kriek toont u foto’s van brandweerauto’s op Rolls-Royce, wagens die u zo 
vaak niet zult tegenkomen, maar die wel een mooie geschiedenis achter de rug heb-
ben en gelukkig nog in Zwitserland voorhanden zijn.

Twee grote ongevallen met tankwagens, die beide in de maand juli plaatsvonden 
en die verstrekkende gevolgen hadden, niet alleen voor de slachtoffers en hun nabe-
staanden, maar ook voor de wettelijke regelingen met betrekking tot het vervoer van 
gevaarlijke stoffen.

Daarna treft u dan een artikel aan over ‘de rode haan’, een uitdrukking die de mo-
derne mens vaak niet meer bekend is, maar die in het verleden synoniem was aan wat 
we nu gewoon ‘brand’ noemen. Dit artikel werd ons ingegeven door enkele vragen 
die ons door leden gesteld werden, die eigenlijk niet goed wisten wat ze met dat rode 
pluimvee aanmoesten. 

Rinus Oosthoek, inmiddels een vaste medewerker, geeft u daarna zowel in histo-
risch als in actueel opzicht een kijkje in de voer- en vaartuigen van Rotterdam (tegen-
woordig regio 17 Rotterdam-Rijnmond). 

En daarmee is deze nieuwsbrief dan weer tot aan de nok gevuld, nog altijd door 
slechts enkele medewerkers, waaronder gelukkig wel twee nieuwe. Rest de vraag: 
waar blijft de rest? 

Veel lees- en kijkplezier
Jeroen Steenhuis en Peter Snellen 
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E
ven zag het er naar uit, dat we deze Digitale VBB Nieuwsbrief niet vol zouden 
krijgen. Maar plotseling kwam tijdens de een na laatste week van augustus 
weer een en ander van de diverse correspondenten onze richting uit, en dus 
kunnen we u een – wat dikker dan gebruikelijke – nieuwsbrief aanbieden.

Dat is dan ook te wijten aan het feit, dat een groot artikel (over de luchtaanvallen op 
Hamburg) klaar lag voor de Eén-Eén-Twee, een artikel dat juist dit jaar erg goed tot 
zijn recht had kunnen komen. Maar inmiddels heeft de redactie van de Eén-Eén-Twee 
een luxe probleem; want hoewel het blad dikker is geworden dan ooit tevoren, wordt 
er zoveel interessants en actueels aangeleverd, dat men niet alles plaatsen kan, zelfs 
niet wanneer men dit heel graag zou willen. En dus heeft de Nederlandse brandweer 
even voorrang gekregen.

In overleg met Piet en Mieke bieden we daarom deze Digitale VBB Nieuwsbrief 
voor een keertje (dus: eenmalig) aan op het voor iedereen toegankelijke gedeelte van 
onze website. Zo kunnen ook de mensen, die nog geen lid zijn van onze onvolprezen 
vereniging, zien wat er allemaal voor voordelen zitten aan een lidmaatschap van de 
VBB en wat er allemaal achter de schermen voor werk verzet wordt.

Voor de brandweerregio’s in ons land is dit misschien ook wel eens goed. Want 
wellicht is het onderstaande een gouden tip voor de ‘inspiratiemanagers’ van onze 
vaderlandse brandweer.

Brandweer
Tijdens het congres van Brandweer Nederland in de Efteling in oktober vorig jaar gaf 
de ‘Inspiratiemanager’ van de Efteling, Frans Goenee, op een humorvolle wijze aan, 
hoe belangrijk het voor de brandweer zou zijn, om het merk ‘brandweer’ in de markt 
te zetten. Ook ‘klantenbinding’ is verschrikkelijk belangrijk, evenals een vaste kern van 
mensen (hij noemde het ‘fans’) die de brandweer een warm hart toedragen. Zo gaf 
de heer Goenee onder meer aan, dat elke Nederlander gemiddeld 7,6 keer in zijn 
of haar leven de Efteling bezoekt. Ook de brandweer in ons land zou dus meer aan 
klantgericht werken, aan warme herinneringen warm houden en aan het onderhouden 
van contacten met ‘fans’ (of gewoon ‘hobbyisten’, want dat zijn we ) moeten doen, zo 
schemerde toch wel heel duidelijk door uit de woorden van Frans Goenee.
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Vragen

V
oor u ligt alweer de VBB Nieuwsbrief van november 2018. En die nieuws-
brief is samengesteld op basis van vragen. U kent ongetwijfeld van vroeger 
het verhaal van het vierjarig jongetje, dat met zijn vader en oom aan het 
wandelen is. Op de vraag: ‘Papa, waarom komt er rook uit die schoorsteen?’  

luidt het antwoord: ‘Nu niet, je ziet toch dat ik met je oom praat!’ Even later vraagt het 
ventje: ‘Papa, waarom heeft die mevrouw zo’n dikke buik?’ Antwoord: ‘Je moet er niet 
tussen komen als grote mensen praten!’ Zo gaat dat een kwartiertje door en de oom 
voelt zich toch tamelijk ongemakkelijk bij deze situatie. Zijn opmerking aan de vader 
is dan ook: ‘Nou, jouw zoon vraagt wel heel erg veel!‘ waarop vader antwoordt: ‘Ja, 
goed hè? Geeft niks, daar wordt ie wijzer van!’

De vragen die wij stellen, worden gelukkig wel beantwoord. Rinus Oosthoek wilde 
meer weten over de brandweer van het Belgische Reningelst en werd prompt op 
zijn wenken bediend. Ook trok hij naar Berlare voor een bijzonder verhaal over hun 
autoladder. Zijn verslagen treft u in deze nieuwsbrief aan. Adriaan Kriek bemerkte op 
internet een voertuig op DAF-chassis, dat in Nieuw-Zeeland dienst doet, hij vroeg 
zich een en ander af, hij verzocht om foto’s en jawel, onmiddellijk kwam er een prach-
tige vorm van internationale samenwerking op gang. Op onze vraag of we foto’s van 
andere mensen mogen gebruiken, krijgen we praktisch altijd een positief antwoord. 

Ook wij beantwoorden vragen, zover het binnen onze mogelijkheden ligt. De red-
dingsbrigade Den Haag stelde ons de vraag om wat reclame te maken voor de wer-
ving van nieuwe strandwachten. Die vraag kwam op een wat ongelukkig moment (de 
vorige nieuwsbrief was juist verschenen en het tijdschrift was al zover klaar, dat er geen 
stukjes meer tussen geplakt konden worden) en daarom hebben we de tekst van het 
persbericht maar wat aangepast. Want dat er mensen nodig zijn voor deze goede 
zaak, moge duidelijk zijn.

Een vraag die ons bereikte over de brandweer van de Jeugdstorm in de Twee-
de Wereldoorlog wordt uitgebreid beantwoord in een artikel over de brandweer van 
de Hitlerjugend. Een aanvraag met betrekking tot fotomateriaal werd direct positief 
vanuit Celle beantwoord door brandweerhistoricus Heiko Reinholz, die en passant 
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GESCHIEDENIS SPECIAL

Tijdens de VBB-dag op 10 maart 2018 in Veenendaal hield Peter 
Snellen een spreekbeurt over de Duitse brandweer in de periode 
tussen 1933 en 1945. Meerdere leden vroegen om een schriftelijke 
samenvatting. In deze extra editie van de VBB Nieuwsbrief de 
uitgeschreven versie van die spreekbeurt, voorzien van illustraties.

TEK S T PETER SNELLEN  OPM A AK JEROEN J.  STEENHUIS
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