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Het zou niet in me opgekomen zijn om over de 
nieuwe Brandweerauto’s van Littenseradiel te 
schrijven, als de presentatie ervan in Easterlit-
tens niet ongeveer tegelijkertijd viel met het feit 
dat in het archief van de gemeente een sneuper 
opdook, die graag wilde weten van welke ge-
meente de brandweerauto was, die in Achlum in 
1923 was verbrand doordat de ernaast gepar-
keerde auto in de brand was gevlogen. 

Het kan raar lopen. Deze sneuper, de heer Wim 
Schuitema uit Veendam, zocht en passant ook 
alles na over de gemeentelijke brandweerwagens 
van de beide oude gemeenten. Toen hij de docu-

mentatie ontdekte over de Brandweerauto die in 
1950 aan de gemeente werd overgedragen, meldde 
hij verrast, dat hij ook nog een paar oude foto’s 
had van deze bijzondere brandweerwagen. Zo-
doende kregen we van hem, over de mail enkele 
foto’s van deze aparte Brandweerauto toegestuurd. 

De Brandweerauto van 
Baarderadeel uit 1950

De achterkant van de Baarderadeelse brandweer auto 
uit 1950.  Onder deze ronde achterkant is de 350 meter 
lange Lagedrukslang verborgen. Aan de grootte van de 
meegescande nietjes is uit te rekenen hoe groot, of liever: 
hoe klein de originele foto was. De foto is in Rotterdam 
genomen, waarschijnlijk tijdens het uittesten van de ap-
paratuur.

Hessel Fluitman

In de Goinga Collectie vinden we ook het één en 
ander over deze Brandweerauto. Daarnaast heeft 
Willem Goinga, de samensteller van deze verza-
meling knipsels over de gemeente Baarderadeel, 
nog veel meer informatie over de brandweer in 
deze gemeente vastgelegd. Zodoende kunnen we 
zonder veel moeite berichtgeving terugvinden tot 
1837. In dat jaar, staat in de kerkerekening van 
de N.H. Kerk te Mantgum, is een grote koperen 
bakbrandspuit voor ƒ1295,- door de Kerkvoogdij 
aangeschaft. In diezelfde tijd moet er ook gemeen-
telijk brandweer materieel zijn geweest, want 
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Goinga heeft ook een rekening uit 1841 ‘gered’ 
waarin J.R. Boorsma ƒ15,25 declareert voor de in-
spectie en het onderhoud van de 1e spuit in Wei-
dum en voor de 1e spuit in Baard. Uit bewaard 
gebleven rekeningen blijkt ook dat in ieder geval 
tussen 1860 en 1911 de Fabriek van brandspuiten 
en brandwaarborgkasten van T. van der Ploeg uit 
Grouw de inspectie en het onderhoud verzorgt. 
Ook is er nog een mededeling dat Burgemees-
ter en Wethouders van Baarderadeel ter kennis 
brengen, dat er in geval van brand in 10 dorpen 
brandblusgranaten te verkrijgen zijn. Waarschijn-
lijk verstond men toen iets anders onder granaten 
dan nu. 
En dan vinden we ook nog de rekening van de 
NV. fabriek voor Wagenbouw, IJzerconstructie 
en Brandweermaterieel v/h J. Geesink en zonen te 
Weesp uit 1923, voor de levering van 1 Magirus 
automobielspuit, ten bedrage van ƒ 9.000,-  Naar 
de hoogte van de motorkap te oordelen, ook een 
auto met een flinke motor. 

 Ruim 25 jaar later, in 1948, wordt een nieuwe 
wagen besteld, bij de firma Bikkers in Rotterdam. 
Hoe het komt dat er twee jaar over wordt gedaan 
om deze wagen te bouwen en af te leveren, is niet 
duidelijk. Mogelijk dat de schaarste van artikelen 
na de oorlog hier debet aan is geweest. 

De technische gegevens van dit voertuig zijn, met 
dank aan de heer Schuitema:
De autospuit LD2600, 11 personen Ford F6 Coe 
V8 motor. Gebouwd in 1949 door Bikkers te Rot-
terdam voor ƒ16.000.—. Aan de achterzijde van 
het voertuig bevindt zich een luik waarachter een 
haspel met 350 meter lage druk slang bevindt. Het 
motornummer van de auto is 98 R.T 163597 en 
het chassisnummer 98 R.H.163597 . 
Op enkele foto’s is te zien, dat de spuit het 
provinciale kenteken B-6326 uit 1929 heeft. Dit 
nummer was in 1929 voor de Magirus autospuit 
met Geesink opbouw aangevraagd. Zo meldt 
Schuitema. Op 19 november1949 is voor de Ford 

Een foto van de oude Magirus brandweerauto uit 1923 van de gemeente Baarderadeel, genomen bij de overdracht 
van de nieuwe in 1950. Voor de auto staan de commandant W.A. Visser, de toenmalige directeur gemeentewerken, 
en S. Jongstra
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F6 het kenteken B-37890 aangevraagd. Tijdens de 
overdracht is nog steeds het oude nummerbord op 
de nieuwe auto te bewonderen. Na 1951 heeft hij 
het kenteken NB-30-95 gekregen. De overdracht 
was op vrijdag 30-6-1950 om 19.00 uur. 

 De overdracht is gepaard gegaan met een uitge-
breide demonstratie van de mogelijkheden van 
deze nieuwe autospuit. 
Sinds 1950 heeft Baarderadeel en later Littense-
radiel nog drie keer een nieuwe brandweerauto 
gekregen: rond 1972, Ergens in 1987 en tenslotte 
dit jaar. 

De staatsiefoto van de auto, met Wapen van Baarderadeel en het oude nummerbord

�007 
De Nieuwe Autospuiten van Littenseradiel.
Ongeveer tezelfdertijd dat Schuitema in het 
archief van de gemeente zijn onderzoek deed naar 
de brandweerauto die in 1923 in Achlum in de 

In gebruikneming van de nieuwe brandspuit op 
30 juni 1950.
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brand vloog, werden in Easterlittens de nieuwe 
brandweerwagens, nu tankautospuit geheten, aan 
de bevolking getoond.

De specificaties van deze auto zijn indrukwek-
kend en vooral overdonderend:
-  Een tankautospuit op basis van het MAN 

M2000 Evolution brandweerchassis, Type LE 
14.250 LL(F) 4x2 met City manschappenca-
bine voor 5 personen en HDS tankautospuit 
opbouw. Met een totaalprijs van € 231.600 
per voertuig inclusief aanvullingen materiaal 
volgens de BZK-normering.

-  MAN Truck & Bus BV treedt voor de gehele 
uitvoering van het project als hoofdaannemer 
op en draagt de eindverantwoordelijkheid. De 
kleur is RAL 3000, zogenaamd brandweerrood

-  Technische gegevens: Zeer milieuvriendelijke 
Euro-3 motor, Motortype MAN D0836 LFL05 
turbo/interkoeling, silent met uitlaatgasre-
circulatie (EGR). Hoog motorvermogen 180 
kW/245 pk bij 1.800-2.400 omw./min; Auto-

De tankautospuit die nu de branden moet blussen

matische transmissie met 5 versnellingen
Een kunststof watertank met inhoud van 1500 
liter; Hoge drukslangen van 90 meter i.p.v. 60 
meter;
Direct verlichting beschikbaar door een Dyns-
watt generator type 5000 EMC, 220V/23A/
5.000W.Lichtmast van 5 meter hoog, die is 
voorzien van 2x 230V/1000W schijnwerpers
Lier aan de voorzijde ingebouwd in de voor-
bumper met trekkracht van 25 kn;
Een Hale/Godiva Hogedruk/Lagedruk blus-
pomp met een vermogen bij hogedruk van 43 
bar/250 l/m en bij lagedruk 10 bar/3.000 l/m;

Het is wel aardig om ook nog een foto van de 
nieuwste brandweerspuit van de gemeente te laten 
zien. Dan kun je in één oogopslag de ontwikke-
ling van brandweerauto’s in de 20e en 21e eeuw 
overzien.
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