RIJKSINSPECTIE
VOOR DE LUCHTBESCHERM1NG
EN HET BRANDWEERWEZEN

VGRAVENHAGE.

26 April 1946,

Koninginnegracht 60
Telefoon

NO

6345 AH

II,

l 8 O9 5 3*

Men gelieve bij het ant voord nauwkeurig hel onderwerp, de
dagteekening en hef nummer van dit schrijven te vermelden

Bijlagen:
Bencnt op schrijven van

Betreffende

Ri jksbrandweer „

Ter "bevestiging van de reeds telefonisch vefstrekte gegevens op den door U van Mr. L.H.P.
Sonneveld-ïTeyssel ontvangen en aan raij doorgezonden
"brief, laat ik U hieronder puntsgewijze het antwoord
nogmaals volgen.
le_„ De Rijksbrandweer is opgericht teneinde te kunnen beschikken over een mobiele brandweerreserve,
die bij catastephale gebeurtenissen, bij groote
branden ten gevolge van bombardementen e.d.t spoedig hulp kon verleenen»
ge. a. in opzet had de Rijksbrandweer geen politieke
Toet eekenis..
b^ slechts 15 è, 20$ van de manschappen bestond
uït N.S^B.ers. Het allergrootste deel bestond uit
onderduikers, althans personen die óf uit Duitschland waren gevlucht of naar Duitschland werden
uitgezonden of in Icrijgsgevangenschap moesten.
Deze afdeeling had dan ook den bijnaam van IeV.,0*
(Instituut voor Onderduikers).
3e. De Rijksbrandv/eer trad, indien noodig, op ten behoeve van het geheele volk. Bij branden in gebou?/en of op terreinen van de Duitsche weermacht
werd de ïïederlandsche brandweer in den regel niet
toegelaten. Men vertrouwde deze menschen niet al
te best.
4_e» De Rijksbrandweer is gekazerneerd geweest in Den
Haag, Rotterdam, Weesp, Baarn, Deurne en Winterswijk.
5e» a,^ De instructie voor het gebruik van het materieel heeft inderdaad voor een deel in Duitschland
plaats gehad.
b. De reden hiervan was geen politieke doch een
Technische.

Mïï;
'Den Heer Commandant
der Brandweer
R o t_jb_e_ r d a m.
In afschrift aan s
Den Heer Mr» L*H.P* Sonneveld-Neyssel,
Spoorsingel 41,
R o t t e r d a m»

6e»

- 2

6_e. Het is dezerzijds niet bekend of er in September
1944 geruchten gingen, dat de geheele Ri j ksbr andweer "en bloc" gevaar liep bij het Duitsche legei
of bij de Landwacht te worden ingeschakeld»
Wel is bekend, dat de Duitscners in September
194-4 getracht hebben het materieel af te voeren»
Door sabotagedaden van vele leden der Hijksbrandweer is het echter mislukt» Ongeveer op dit tijdstip is het grootste gedeelte van het personeel
ondergedoken (+
7e» De Staat sbrandweerpolitie is bij Koninklijk Besluit van 7 September 1944, houdende vaststelling van het Tijdelijk Brandweerbesluit, opgeheven.
Het personeel van de Staatsbrandweerpolitieafdeelingen is, voor zoover niet geschorst of gestaakt
per l Juli 1945 bij gezamenlijk besluit van de
Ministers van Binnenland sche Zaken en van Justitie d. d. 14 December 1945 Uo. 9171 Af d. 0.0. en
V., eervol uit 's-Bljksdienst ontslagen met toekenning van ondersteuning.
Van dit ontslagen personeel maakt thans een groot
gedeelte deel uit van het Koninklijk Nederlandsch
Leger en de Koninklijke Marine, zoowel in Indi'é
als hier te lande»
D£ HOOFDINSPJSCÏMJR,

o/l. Het Hoofd Afd„ Personeel,

P.P. PEIJSTEE.

