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In half uur 
29 huizen 
in brand
Enkele uren nadat ze haar woning is ontvlucht, 
bevalt mevrouw Raaijmakers van een kind. De 
jongen wordt geboren op 27 augustus 1921, 
een datum die in Mierlo de geschiedenis in gaat 
als de dag van de grote brand. 29 huizen vallen 
ten prooi aan de vlammen.
Hans van de Ven 
h.vdven@ed.nl
Mierlo

H
eemkundekring 
Myerle blikt in een 
speciaal themanum-
mer van de Myerlese 
Koerier over brandbe-

strijding uitgebreid terug op deze 
brand, nu een eeuw geleden. Hier-
voor dook Theo de Groof in de ar-
chieven. Hij maakte een recon-
structie van de fatale dag waarop 
binnen een half uur de hele 
Marktstraat in vuur en vlam stond 
en beschreef de nasleep. 

Door de rieten daken en het ge-
brek aan bluswater ging het snel, 
weet De Groof. ,,De speciale 
brandkuilen stonden droog van-
wege de warme zomer. Het water 
moest uit het Eindhovensch Ka-
naal worden gehaald. Maar zoveel 
meters slang had de plaatselijke 
brandweer niet.”

Er wordt hulp ingeroepen van 
de korpsen in Eindhoven en Hel-
mond. Om 12.50 uur komt de Benz 
autospuit uit Eindhoven in Mierlo 
aan. Ruim anderhalf uur na het 
uitbreken van de brand. Op het 
materieel uit Helmond moet men 
nog wat langer wachten. Dat 
wordt met paarden aangevoerd.

Hoe is brand ontstaan? ,,Ver-

moedelijk is de oorzaak broei in 
gedroogde groente die op zolder 
lag. Sinds de schaarste in de Eerste 
Wereldoorlog werd op die manier 
groente bewaard.”

Het begint dus in de boerderij 
waarin Jan Raaijmakers en zijn 
vrouw wonen. Hij is zelf niet aan-
wezig, maar zijn zwangere echtge-
note pakt hun zoontje bij de arm 
en vlucht naar buiten. Overal ko-
men mensen uit de huizen om te 
kijken wat er aan de hand is. Om 
vervolgens tot hun schrik te ont-
dekken dat achter hun rug het ei-
gen huis ook in brand staat. Door 
de harde wind vliegen bundels 
brandend stro tientallen meters 
door de lucht om vervolgens op 
andere daken terecht te komen.

Opmerkelijk genoeg zijn er geen 
slachtoffers. De Groof: ,,De man-
nen waren aan het werk, kinderen 
veelal naar school. En het gebeurde 
overdag.” De materiële schade is 
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echter groot. Huizen branden tot 
de grond toe af, mensen hebben 
bijna niets meer over. Meubels die 
op straat zijn gezet, vatten door de 
hitte en het brandend stro alsnog 
vlam. ‘De oude Johannes van Bree 
zat na de brand met zijn varken 
aan een touw achter in de tuin. Be-
halve het beest had hij alleen een 
tafel, een paar stoelen, een koffie-
kan en twee stukken brood kun-
nen redden', schrijft De Groof.

De Helmondse dokter Ledel is 
op het moment van de brand op 
bezoek bij de ernstig zieke Johan-
nes Branten. Samen met de kape-
laan haalt hij Johannes en diens 
zus Maria uit huis. Op straat krijgt 
Johannes het laatste sacrament der 

stervenden.
Het Eindhovensch Dagblad komt 

een dag later, op zondag, met een 
extra editie over ‘de ontzettende 
ramp in Mierlo’. De verslaggever 
ziet een huilend vrouwtje. Het 
enige dat ze over heeft, is een sta-
pel takkebossen. ‘Dan hebben we 
tenminste nog een beetje brand 
van den winter’. 

Plotseling staan tientallen huis-
houdens op straat. Gelukkig is 
juist in de week voor de ramp een 
aantal nieuwbouwwoningen op-
geleverd in de Wilhelminastraat 
die vanwege de hoge huur niet zo 
in trek zijn. In het Patronaatsge-
bouw richten notabelen zondag-
avond al een steuncomité op. ,,Op 

maandagochtend stond in bijna 
alle grote kranten al een adverten-
tie met een oproep om geld te do-
neren”, zegt De Groof. Er komt 
bijna 12.000 gulden binnen. Zelfs 
koningin Wilhelmina en haar 
moeder Emma zeggen een bij-
drage toe.

Ook toen waren er al ‘ramptoe-
risten’. Burgemeester Verheugt 
besluit die niet te weren, maar bij 
de restanten van de huizen offer-
bussen te plaatsen.

Ging het daarna beter met de 
brandbestrijding? De Groof: ,,Dat 
heeft nog even geduurd. Tot 1932, 
toen de waterleiding in gebruik 
werd genomen en acht brandblus-
kranen zijn aangelegd.”

 e Theo de Groof bij het Eindhovensch Kanaal waar het bluswater uit gehaald werd.

 e Deze prentbriefkaarten werden verkocht om met de opbrengst de 
slachtoffers van de brand te helpen.




