


 
 
 

• Aanleiding en doel Brandweercanon 
• De drie principes van de Brandweercanon 
• Een voorbeeldvenster: Hoe de stadsbrand van Enschede een 

einde maakte aan de Jan van der Heijden spuiten 



De aanleiding 

• Brand Koningkerk Haarlem 
• Tijdcompressie 
• Maatregel in CBPS: 

Automatische opschaling 
• Signalen uit VRK dat die 

maatregel verdwijnt: 
– Achtergrond onbekend 
– Nog nooit gebruikt 

• Vergetende organisatie: 
noodzaak om pakket 
betekenisvolle incidenten te 
registreren 

• = Brandweercanon 



Het principe van de onvergetelheid 
Tegen de vergetende organisatie 

• “We should look at the 
past to prepare for the 
future. Because there is 
nowhere else to look”. 
James Burke 

• Gebeurtenissen mogen 
niet wegzakken in de 
vergetelheid 

• Geleerde lessen mogen 
niet verdwijnen. Dan is 
het voor niets geweest. 

 



Het principe van de opmerkzaamheid 
Kijken is een kunst, zien is een zegen 

• Veranderbranden: welke 
branden hebben de 
koers doen verleggen? 
– Black Swans (Enschede) 

– Acceptatie voorbij (Hotel 
Polen) 

• Welke gebeurtenissen 
van toen bepalen de 
brandweer van nu? 

• “Dat wat geleerd moet 
worden herhaalt zich”. 

 



Het principe van de nabijheid 
Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn 

 
• Tijd 

– Ontvankelijkheid: Op sommige 
momenten komt informatie 
dichterbij dan anders 

• Plaats 
– Identificatie: dichtbij huis is 

letterlijk en figuurlijk nabij 

• Inhoud 
– Betrokkenheid geeft 

inlevingsvermogen 

• Vorm 
– Verhaleren is leren door verhalen 

te vertellen: nabij de luisteraar 
– Vensters zijn een manier om een 

les in een verhaal te presenteren: 
nabij de verteller 

 
 



Meer informatie? 

Wil je meer lezen over  

de brandweercanon?  

 

www.brandweercanon.nl  

 

En volg ons op Twitter: @brandweercanon 

http://www.brandweercanon.nl/


Voorbeeld: 

Hoe de stadsbrand van 

Enschede een einde 
maakte aan het 
tijdperk van de Jan van 
der Heijden-spuiten. 

 

 
Nederland op weg 

naar mechanische 

bluspompdruk 



Grote brand Enschede 1862 





Brand Museum  
Boijmans 1864 



Moordende concurrentie 
Alménum – Amsterdam 

Bikkers - Rotterdam 

Kronenburg – Culemborg 

Van Bergen – Heiligerlee 

Van Bergen – Midwolda 

Van der Os – Vlissingen 

Belder & Co. – Amsterdam 

Otterbein - Amsterdam 

Smits – Nijmegen 

Van der Ploeg – Grouw 

Van Berkel – Utrecht 

De Wildt – Utrecht 

Peek – Middelburg 

Schütz – Zeist 

Pothman – Arnhem 

Pasteur & Co. – Rotterdam 

Van den Noort – Kampen 

Beduwé – Aken 

Requilé & Beduwé - Luik 

Landré & Glinderman – A’dam 

 



Eerste Ronde 



Repliek 



Tweede Ronde 



Derde Ronde 



De 
winnaars: 

Stoom-

spuiten!! 



Bikkers  
vervolg 



Gevolgen mechanisering: 
(veel) meer water met (veel) minder mensen 

Emmerbrigade: 200 mensen, 100 liter per minuut 
Handbrandspuit: 40 mensen, 200 liter per minuut 
Stoombrandspuit: 10 mensen, 1000 liter per minuut 
Motorspuit: 9 mensen, 1500 liter per minuut 
Autospuit: 9 mensen, 2000 liter per minuut 
Autospuit: 8 mensen, 2500 liter per minuut 
Tankautospuit HD: 6 mensen, 250 liter per minuut 
Tankautospuit HD-LD: 6 mensen, 3000 liter per minuut 
Dompelpomp: 2 mensen, 4000 liter per minuut 
Enz. Enz. Enz.  



Kortom: 

De organisatie volgt de techniek. 

Zolang de techniek zich  

ontwikkelt, zal de brandweer  

zich moeten mee-ontwikkelen. 

Net zoals de stamvader van de  

brandweer, Jan van der Heijden,  

die eergisteren zijn 378ste  

verjaardag gevierd zou hebben. 



www.brandweercanon.nl 



Dank u! 


