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‘Improviseren bij brand steeds moeilijker’
ROBERT JAN SPEERSTRA

‘Improviser

Dit zei Ed Oomes gisteren tijdens
een lezing bij het afscheid van Johan
Postma, de hoogste brandweerbaas
in Friesland. Oomes is lector in de
brandweerkunde. Postma vertrekt
per 1 april en gaat werken bij de lan-
delijke meldkamer. Hij wilde zijn af-
scheid - in het Leeuwarder WTC - een
leerzaam tintje geven.

Oomes blikte daarom voorzichtig
vooruit naar het rapport over de gro-
te brand op de Kelders in het cen-

LEEUWARDEN Bij de bestrijding
van grote branden wordt de brand-
weer steeds eerder om verantwoor-
ding gevraagd. Hierdoor is impro-
viseren lastiger dan vroeger.

trum van Leeuwarden. Die brand
was in oktober. Het rapport, waaraan
Oomes meewerkte, wordt eind mei
gepresenteerd door de Inspectie Vei-
ligheid en Justitie. ,,Daar mag ik nu
niet veel over zeggen. Mijn lezing is
meer algemeen.’’

Volgens de lector kunnen brand-
weermensen goed improviseren.
,,Maar we moeten oppassen dat dit
zo blijft. Nederland vraagt namelijk
steeds eerder om verantwoording.’’
Oomes legt uit dat de media, men-
sen op straat en op internetfora en
later ook onderzoekers van alles wil-
len weten.

,,Vroeger was een brandweerman
de held. Nu wordt er kritischer naar
je gekeken. Er worden meteen regels
en draaiboeken bij gepakt om te kij-

eren bij brand

‘Vroeger was een
brandweerman de
held. Nu wordt er
kritischer gekeken’

and steeds mo

ken of je juist hebt gehandeld. Juridi-
sering dus, zozeer dat een brand-
weerman het risico loopt om zelf da-
der te worden. Brandweermensen
moeten de vrijheid kunnen nemen
om de goede dingen te doen.’’

Een brand is soms moeilijk in te

schatten, weet Oomes. ,,Een brand-
weerman kan echt overdonderd zijn.
Of een brand lijkt anders dan ’ie is.’’
Dat merkte hij bij de brand bij Che-
mie Pack in Moerdijk in 2011. Oomes
was ook betrokken bij dit onderzoek.
,,Dat waren drie branden in één, met
ook nog gevaarlijke stoffen.’’ Ofte-
wel: welk draaiboek geldt dan?

Eind mei worden de lessen duide-
lijk van de brand op de Kelders. Was
improviseren hier ook lastig? ,,Ik kan
nu alleen zeggen dat bij het onder-
zoek naar deze brand voor veel
brandweermensen het beeld pas
compleet werd tijdens een speciale
‘samenkomdag’ in december. En ik
merkte dat Leeuwarden een gemoti-
veerde brandweer heeft met hart
voor de zaak.’’

oeilijker’


