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Op de afbeelding is de brand

weerauto uit 1946 te zien, met 

het korf s uit 1950, gereed voor 

de demonstratie ter gelegenheid 

van het 25-jarig bestaan op de 

ruïne van kasteel Vredelant. 

Achterin de auto, v.Ln.r. 

Jan van Zalingen, Han Baar, 

Niek v. Esch, onbekend. 

Achter deze 4 brandweer

mannen Marcel Schuurman, 

Jan Uooy, onbekend. 

Boven de ladder Dirk 

Onder de ladder Gerrit Zel-

denrijk, naast hem onbekend. 

Chauffeur Dries Messen met 

naast hem Jan v.d. Lee, 

ondercommandant en voor de 

auto de commandant Piet 

Schuurman. 

15 jaar Brandweer Vreeland 1925-2000 
Tot 1924 had men in het kleine dorp aan de 
Vecht plichtbrandweer, hetgeen inhield, dat 
iedere mannelijke Vreelander tussen 18 en 60 
jaar zich moest melden om te oefenen in de 
brandbestrijding. Door de vooruitgang in de 
techniek en de vraag naar goed opgeleid 
brandweerpersoneel, besloten enkele Vreelan-
ders op 21 augustus 1924 tot oprichting van 
de Vrijwillige Brandweer Vreeland. Na veel 
vergaderen werd 25 april 1925 de officiële 
oprichtingsdatum en volgde goedkeuring door 
het toenmalige gemeentebestuur van Vreeland. 
De brandweercommandant van het eerste uur 
was de Vreelandse rietdekker de heer H. Dries-
sen. Na hem volgden 7 andere commandanten 
tot aan de samenvoeging met de brandweer 
van Loenen in 1983. 

Tot voor 1925 bestond het blusmateriaal uit 
een handspuit. Na deze datum werd de hand-
spuit vervangen door een motorspuit, die door 
paarden werd getrokken. Na de oorlog, in 
1946, kreeg het korps de beschikking over een 
ex-legervoertuig uit het Canadese leger, dat als 
manschappenwagen en trekker voor de twee-

wielige motorspuit dienst deed (zie foto). Later 
is deze voorzien van een voorbouwpomp. 
In 1962 werd er een nieuwe brandweerauto 
aangeschaft: een Bedford met achterbouw-
pomp (lage druk). Deze bleef in gebruik tot 
1975 en werd vervangen door een Mercedes 
tankautospuit geschikt voor hoge en lage druk 
(De hoge druk betekent dat men bij blussing 
het bluswater vernevelt zodat waterschade 
beperkt blijft). In 1993 is een tankautospuit-
materiaalwagen in gebruik genomen. 
Aan de Bergseweg zijn in de afgelopen 75 jaar 
verschillende grote branden geweest. Bij de 
proefboerderij Groot Kantwijk heeft de rode 
haan diverse keren gekraaid. Als laatste in 
1985, waar bij kortsluiting in een varkensloods 
45 biggen omkwamen'. In 1954 brandde de 
boerderij van Moleveld geheel af. Het woon
huis aan de Boslaan 'de Keet' brandde in 1991 
voor een groot gedeelte af. De laatste grote 
brand in 1992 was bij fruitteler Van Hienen 
aan de Nigtevechtseweg. 

Herman van 't Loo 


