Te kgop gevraagd door verzamelaar

'klikkerdeklak'.

- Amsterdamse brandweerponjaard.
- Amsterdamse brandweerhartsvanger.
lk bied 750,- euro per model.

Wie kan me helpen aan een foto van:

-

Een Amsterdamse hoofdbrandmeester of commandeur
in gewapend of groot tenue met hertsvanger.

-

Een Amsterdamse onderbrandmeester in gewapend of

groot tenue met brandweersabel.

G.R.Hof@planet.nl
Te1.0384528150

tevreden en voldaan weer
,;de bns en gingen na het

gmgen weer van

uit

Tijdens het fotograferen in
Aalst verscheen ook nog de
brandweer van Geldrop met
haar hulpverleningsvoertuig,
dat we eerder op de dag gemist

gebruikelljke afscheid nemen
weer op huis aan. We kunnen
ook na deze fototoertocht weer
terugzien op een geslaagde
verenigingsd ag, die uiteraard

hadden. Een bijzonder gebaar
waarvoor de deelnemers dan
ook zeer dankbaar waren.
Ter afsluiting ging de tocht
naar de post Waalre waar

alleen kon plaatsvinden door
de bereidwillige medewerking
van de vele korpsen en
brandweermensen die wij willig hun tijd beschikbaar
stelden om ons onze hobby te
laten beleven. Daawoor onze
grote dank aan al deze mensen.

behalve de tankautospuit ook
de OVD-wagen op de foto
ging.
Na een kort ritje naarVeldhoven kwamen de deelnemers

B elangrij ke brandweerperso onlij kheden

Tekst en foto's:
Ludo van Gestel

:

Ing. Ch.H.J. Brauers
ln de loop van de geschiedenis hebben een aantal markante
figuren een belangrijke rol in de brandweerhistorie gespeeld.
De een wat meer op de voorgrond, de ander in alle
de
bescheidenheid, een niet onbekende eigenschap bii
brandweer. ln een serie artikelen in Eén-EénTwee wil deWerkgroep Brandweer
Historie de herinnering aan een
aantal van die persoonlijkheden
weer een beetje tot leven
brengen. Deze keer: directeur
Brandweer / hoofdinspecteur voor
het brandweerwezen ing.
Ch.H.J. Brauers

In het Nederlands Instituut voor
Brandweer en Rampenbestrijding
(Nrbra) is de congreszaaltaarhem
genoemd en op reünies wordt zijn
naam nog wel eens genoemd, maar
de generatie die hem van nabij
meegemaakt heeft, is aan het
uitsterven. Wie was ook al weer
Charl Brauers?

Van Tilburg naar

42

op het gebied
van preventie.
Maar ook het wagenpark was aan
modernisering toe. Vrijwillig
commandant Stap startte die

activiteiten op in samenwerking
met de hoofdbrandmeester, vanaf
1963 commandeur, Brauers Op 19

mei 1964 overleed commandant

Charl Brauers begon zijn
brandweercarrière in Tilburg en
stapte in 1953 over naar Haarlem
in de functie van hoofdbrandmeester, chef van het beroepspersoneel. Dat beroepspersoneel

Stap. De vraag was nu wie hem
moest opvolgen. Gezien het
toegenomen werk was het onontkoombaar dat de opvolging moest
geschieden door een beroepskracht. Het college vond unaniem
dat de opvolger Brauers moest zijn
en 16 juni van daÍ jaar werd hij de

moest nodig worden uitgebreid
door de groeiende werkzaamhe-

eerste beroepscommandant in
Haarlem. J.C. Cramer werd be-

Haarlem

Eén-Eén-Twee

den, met name

noemd tot de vrijwillige ondercommandant. In eerste instantie
waren er wat gemengde gevoelens
onder de vrijwilligers, maar deze
verdwenen al snel toen ze zelfvasl
konden stellen dat de nieuwe
commandant een goede keus was.
In de periode Brauers werd de
samenwerking met de buurgemeenten fors geTntensiveerd.
Weliswaar wekte dit bij sommige
buurgemeenten het gevoel op, dat
ze overlopen zouden worden door
de grote stadmaar dit ebde weg,
naarmate men wederzijds respect
kreeg. Er werd flink geìnvesteerd in
het korps, met name in de opleidin-

hoofdafdelingen Bescherming
Bevolking en Brandweer in de
nieuwe directie.

B-randweer. Het intensieve traject

Brauers stond aan het roer bij de

belangrijkste ontwikkelingen in
de geschiedenis van de Brandweer.
Onder zijn bewind kregen de
regio's aanvankelijk stimulansen
en later vorm. In 1975 verscheen
de Nota Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, waarmee de

Brandweer het primaat van de
rampenbestrijding en ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen
De centrale
huisvesting van
de

fficiers-

opleiding was
een van de vele

hoogtepunten
uit de loopbaan
van Brauers.

gen. Haarlemnamzelf de opleidingen ter hand tot en met de rang
van onderbrandmeester. Zowel de
beroepskrachten als de wijwilligers werden hierbij over één kam
geschoren. Hiermee werden
woorden van burgermeester
Cremers maarweer eens onderstreept: "Niets beroeps en vrijwilligers. Nee, er is maar één brandweer en dat is de Haarlemse

kreeg. Vanafdie tijd verschenen

met grote regelmaat vele rapporten, handleidingen en richtlijnen
ter verdere professionalisering van
de brandweer in het land. In
Brauers' trjd kwamen ook - niet
zonder moeizame besluitvorming de Brandweerwet en Rampenwet
tot stand en werd de Bescherming
Bevolking opgeheven en haar
taken overgedragen aan de

van de reorganisatie van de
rampenbestrijding werd door
Brauers ingezet.
Eçn van de vele hoogtepunten in
Brauers'periode was de centrale
huisvesting van de rijksopleiding
voor beroepsbrandweerofficieren,
aanvankelijk in kasteel Hoekelum

in Ede en vanaf 1981 in

de

speciaal daarvoor ontworpen
Rijksbrandweeracademie in
Schaarsbergen.Vanaf I mei 1986
genoot hij van zijn welverdiende

pensioen maat zijn betrokkenheid
btj de Brandweer bleef. Zeer
regelmatig was hij present bij
evenementen of congressen rond
de Brandweer.

Op I mei 1997 is oud-directeur
Brandweer/hoofdinspecteur voor
het brandweerwezeî ing. Ch.H.J.
Brauers overleden.

Bron: NBDC, brandweennl en
brøndweerhøarlem,nl

brandweer!"

In 1970 nam Brauers afscheid van
de Haarlemse brandweer. Het
afscheid was een even uitbundig
als ontroerend afscheid. Dit was
ook niet te verwonderen, omdat
Brauers zeer populair onder de
manschappen was en zich ontpopte, zoals later werd gezegd als
een ware vredestichter. De
Haarlemse
Brandblussersvereniging De Tien
benoemde hem tot erelid en
bezegelde dit met een gouden

insigne.
Bauers werd opgevolgd door M.J.
Brandsen, die al sinds 1960 dienst
deed als brandweercommandant
op de vliegbasis Eindhoven en in
1968 bij Haarlem zijn intrede deed
als hoofdbrandmeester, waar hij
zich met name bezig hield met

preventie.

Directeur Brandweer/
Hoofdinspecteur
Op I april 1970 werd Charl
Brauers hoofdinspecteur voor het
brandweerwezerVhoofd afdeling
Brandweer bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Hij was de
eerste hoofdinspecteur die vanuit
de Brandweer kwam. Binnen twee
jaar werd de afdeling uitgebreid
tot hoofdafdeling en in 1982 werd
de Brandweer een aparte directie
na de samenvoeging van de

Wild-toys
De brandweer modellen
spec¡alist
Laatste Nieuws!
16014 FDNY Super Pumper
Set. Said To Be'The Holy Grail Of All Fire & Rescue Models'.
Bij het opmaken van deze advertentie was de exacte prijs nog niet
bekend. Kijk op mijn homepage of bel 06-18074481
Mooie brandweer beeldjes in de Nederlandse uitrukpakken kleur
oranje of gele band. Ook als bronzen beeldje leverbaar.
Speciale 112 prijs 62,50 euro
YFW-03 1932 Ford AA Feuerwehr'Olbernhau' (rood)
39,00
YFW-03 '1932 Ford AA Feuen¡rehr 'Olbernhau' (groen)
zeer gelimiteerde uitgave max. 36 stuks! op = op
75,00
Diverse Delprado modellen kijk op mijn homepage p/stuk 25,00
12988 FDNY 1:32 FDNY Squad 61
220p0
Een speciale uitgave van code3 voor 100 jaar ladder compagnie 26:
12855 FDNY Seagrave Rear Mount L26
67,50
12534 LAPD lncident Command Post Unit
52,00

Nieuw: Apollo modellen en Starwars voertu¡gen!
Nieuw op mijn Homepage, het vakje brandweer
waar u alles over de brandweer items kan
vinden. Kijk op mijn homepage voor meer
nieuws, wordt lid van de code3 club Nederland
en u wordt per e-mail op de hoogte gehouden
van de ledenprijzen en laatste nieuws.
Wild-toys

Postbus 1307,
3600 BH Maarssen

tel: 06-18074481
fax: 0346-556065
Nieuwe homepage: www.wild-toys.nl
E-mail: info @wildloys.nl
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