
Een ramp in Mierlo**̂ . 
Zaterdag, 27 Augustus 1921. 

De tram, die via de trambrug uit de richting Helmond 
komt, stoomt circa 11.00 uur door Mierlo. Bij hotel 
Lammers van de Kimmenade, waar nu het nieuwe 
gemeentehuis staat, stopt hij. 
Opeens is er geschreeuw en gegil om hulp! 

Bra....and, bra....and, bra....andl 

Van alle kanten komen mensen aangesneld. Het blok 
huizen, bewoond door J. Manders en J. Raaijmakers, 
staat in brand. Het was op de plaats waar nu bakker 
v.d. Horst woont, Marktstraat 44. 
Er wordt geroepen om water. Mensen lopen weer 
terug naar huis om emmers te halen. Het werd een 
geharrewar van je welste. De buurman .... die huisraad 
naar buiten aan het dragen was, zag tot zijn 
ontstentenis dat ook zijn huis aan het branden was 
gegaan. Hij op zijn beurt begon ook weer te 
schreeuwen. Het geschreeuw van mens en dier ging 
door merg en been. Niemand wist nog wat te doen. 
Voordat de brandweer ter plaatse was , wat toentertijd 
met paard en wagen of te voet gebeurde, stonden er 
al 6 huizen in brand. Er heerste een stevige wind uit 
het zuiden en de temperatuur lag om en nabij de 23 
graden Celsius. De daken bestonden uit riet en stro, 
de wind zorgde er voor dat het vuur en vonken ook de 
huizen aan de andere zijde van de straat aan deden 
tasten en zo voltrok zich een ramp in Mierlo. In de 
Marktstraat. Alleen de huizen met een pannendak 
bleven gespaard. En tussen alle bedrijven door werd 
op straat aan den zwaar ziek zijnde F. Branten ook 
nog het Heilig Oliesel toegediend. 
De brandweer van Helmond en Eindhoven moesten er 



aan te pas komen, maar voor die ter plaatse waren en 
de slangen vanaf het Eindhovens kanaal naar de 
Marktstraat gereed hadden, was het leed al niet meer 
te overzien. Hier moest dus echte en degelijke hulp 
van buitenaf komen. 
Sanderdaags, op Zondag 28 Augustus 1921 te 20.00 
uur, kwamen de notabelen van Mierlo in het Patronaat 
bijeen, dit op uitnodiging van den Boerenstand. Er 
kwam een comité tot stand dat zich als volgt noemde: 

Het Steuncomité tot leniging der nood van de 
slachtoffers, door een groote brand op 27 Augustus 
1921 getroffen. 

Mild-dadige La y.nger.ooicn. 
Op 27 Augustus woedde in de gemeente Mierlo N B. ccn 

lievige brand waardoor dertig oczinnei i dakloos w e r d e n e n 
groofendeels lo l a r m o e d e verv ie len. 

Begaan met het lot dezer oiigehikkigcn en niet in slaat om 
zoovelen naar beboeren te helpen, meenden ondergetcekendcn een 
beroep te mogen doen op de zoo bekende Nederlandsche Milddadig
heid en hcbbci) zich bereid verklaard de liefdegaven van het 
..Hollandsche Volk- naar behoclte onder de slachtoffers te vcrdcelcn. 

Alle giften, hoe klein ook, zullen in dank ontvangen worden 
door den Secretaris-Penningmeester, den heer T H . SCilEl iPERS, 
tc Mierlo. 

Hel Coniifé lot Slcuiivci Icaiing : 
I P P. DE WIN'J E R , Pastoor. 1 
A. TJ. r L E C K L N G , L U Ü L I T«<.i:dc Kamer. \ '->-'>--Vüül7iltcrs 
J. C. J. VERHEUGT, Burgemeester. Voorzitter. 
J. T H . KNOOPS, Voorzitter Boerenbond. 
J. KONINGS, Middenstander. 
A. F. M. PANKEN, Gemeente-Secretaris. 
H. V. U..\V1JDEVEN, Voorzitter Werklicdcnvcrecniging. 
T H . SCHEEPERS, Secrctaris-Pcnningmceslcr. 

Deze hulproep stond in de 'Zuidwillemsvaarf Maandag 29 Augustus 
1921. 
De "Zuidwillemsvaart" was de dagelijkse krant van de jaren twintig 
en verscheen in de regio Helmond. 



Een verslag van de eerste bijeenkomst van het 
Steuncomité. 

Op Zondag 28 Augustus 1921 had eene bijeenkomst 
plaats s'avonds om 20.00 uur In 't Patronaatgebouw, 
waarbij op uitnoodiging de volgende Heeren aanwezig 
waren. 

Pastoor 
Lid 2* kamer 
Burgemeester 
Voorzitter Boerenbond 
Middenstander 
Gemeente-secretaris 
Voorzitter 
Werkliedenvereniging 
Directeur Melkfabriek ? 

J.P.P. de Winter 
A.N. Fleskens 
J.C.J. Verheugt 
J.J.H. Knoops 
J. Konings 
A.F.M. Panken 
H v.d. Wijdeven 

Th. Scheepers 

De Z.E. Heer Pastoor zet In den breede uiteen in welke 
mate deze ramp de slachtoffers van den brand heeft 
getroffen. Met het doel, om nu eenigzins in den nood 
dezer ongelukkigen tegemoet te komen, werd deze 
bijeenkomst gehouden teneinde eene commissie in 
het leven te roepen om een en ander naar behooren te 
regelen. Hij dankt de aanwezigen voor de trouwe 
opkomst, waarna met algemeen goedvinden de 
functies dezen commissie als volgt worden verdeeld. 

J.P.P. de Winter 
A.N. Fleskens 

Eere Voorzitter 
Eere Voorzitter 

Joh. Knoops 
J. Konings 
A.F.M. Panken 
H. v.d. Wijdeven 

Lid 
Lid 
Lid 
Lid 

Th. Scheepers Secretaris-Penningmeester 



De voorzitter deelt daarop mede dat een plan is 
beraamd om in alle flinke bladen van geheel het land 
eene oproep te doen op de milddadigheid van het 
Nederlandsche Volk. Een schrijven, door den voorzitter 
samengesteld, wordt na eenige wijziging daarna als 
volgt goedgekeurd, waarbij tevens besloten wordt de 
redacties der betrokken bladen met een bijgaand 
schrijven te verzoeken een en ander in hun bladen 
gratis te willen opnemen. Het schrijven luidde als volgt: 

Hulpl Hulp! 
Milddadige landgenoten! 

Op 27 Augustus j. l. woedde in de gemeente Mierlo 
(N.B.) een hevige brand waardoor 30 gezinnen 
dakloos werden en grooten deels tot armoede 
vervielen. Begaan met het lot van dezen ongelukkigen 
en niet in staat om zoovelen naar behooren te helpen, 
meenden ondergetekenden een beroep te mogen 
doen op de zoo bekende Nederlandsche 
milddadigheid en hebben zich bereid verklaard de 
liefdegaven van het "Hollandsche Volk" naar behoefte 
onder de slachtoffers te verdeelen. Alle giften, hoe 
klein ook, zullen in dank ontvangen worden door den 
Secretaris-Penningmeester, den Heer Th. Scheepers te 
Mierlo, 

Het Comité tot Steunverlening: 

J.P.P. DE WINTER. Pastoor. Eere Voorzitter 
A.N. FLESKENS, Lid der 2' Kamer Eere Voorzitter 
J.C.J. VERHEUGT, Burgemeester Voorzitter 
J.Th. KNOOPS, Voorzitter Boerenbond 
J. KONINGS, Middenstander 
A.F.M. PANKEN, Gemeente-Secretaris 
H. v.d. WIJDEVEN, Secretaris-Penningmeester 



De voorzitter deelt mede dat hem reeds eene 
toezegging van ƒ 200,-- is toegedaan door de Heer 
Ing. de Haes, de Eindhovense Fabrikant, alhier. Verder 
stelt de Heer Fleskens, Lid der 2' Kamer, staande de 
vergadering ƒ 100,- aan de commissie beschikbaar, 
waarvoor de voorzitter hem hartelijk dank betuigd, de 
hoop uitsprekende, dat met het begonnene goede 
resultaten bereikt mogen worden. Door den Heer 
Fleskens wordt voorgesteld stappen te doen bij den 
Minister, teneinde voor de getroffenen in dit 
nooddwingende geval, alsnog bouwpremie van 't Rijk 
te ontvangen. Verder wordt nog goed bevonden eene 
plaatselijke collecte te houden en de indeeling hiervan 
op eene eerstvolgende vergadering te bespreken. De 
binnenkomende gelden zullen worden gedeponeerd bij 
de Boerenleenbank te Mierio en later onder de 
getroffen gezinnen worden verdeeld al naar gelang 
hunne behoefte, volgens oordeel der commissie. 

Mierio 29 Augustus 1921. 
De commissie voorzitter, 
J. de Winter loco-voorzitter 
Th. Scheepers secr.-penningmeester. 

Leo Lenssen 

Noten: 

Onze vereniging heeft Leo Lenssen bereid gevonden om een 
verslag te maken over zijn afgerond onderzoek van de ramp 
uit 1921, waarbij een brand in de Marktstraat 29 huizen in de 
as legde. 

De volgende afleveringen omvatten Stukken uit de 
•Zuidwillemsvaart", Verslagen van het Steuncomité en 
Inkomsten, Aankoop van Goederen en Verdeling. 
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De Tramlijn Eindhoven-Geldrop-Mierlo-
Helmond-Asten. 

Voorlopig verslag van de werkgroep -Geschiedenis-. 
Het betreft onderzoek naar de oprichting, exploitatie en 
opheffing van de voornoemde tramlijn, waarbij Mierlo 
extra aandacht heeft gekregen. 



33 

Een ramp in Mierlo zaterdag, 27 Augustus 1921. 

In het eerste gedeelte heeft u kunnen lezen dat er een steun
comité was opgericht ter ondersteuning van de slachtoffers 
van de Grote brand in Mierlo en dat er een hulp-oproep in de 
krant heeft gestaan.Tevens heeft u het eerste verslag kunnen 
lezen van de oprichtings-vergadering van het steuncomité, 
gehouden op Zondag 28 Augustus 1921. 
De volgende vergadering was sanderendaags. 
Deze vergadering is hieronder letterlijk overgenomen met 
aansluitend een paar krantenberichten. 

29 Aug. 1921. 

Vergadering der brandsteuncommissie 's avonds om half 
negen in 't Patronaat. Aanwezig de Zeer Eerw.Heer Pastoor 
Eere voorzitter, Joh.Knoops, J.Konings, H.v.d.Weijdeven en 
T.Scheepers. De heer J.C.J.Verheugt voorzitter is van wege 
eene reis naar den Haag afwezig, terwijl v.d.heer Panken 
bericht van verhindering is binnengekomen. Wegens afwezig
heid v.d.voorzitter leidde Z.E.Heer Pastoor (Eere voorzitter) 
deze vergadering en opent haar met den Christelijken groet. 
De Notulen der vorige vergadering worden na aanbrengen 
van een paar veranderingen goedgekeurd en onderteekent. 
Een zeer vereerend schrijven door den Z.E.Heer Pastoor 
ontvangen van Mgr.A.F.Diepen Bisschop van 'S 'Bosch 
wordt voorgelezen.Dit schrijven ging vergezeld met een 
cheqeu groot f. 100,00. De w.n.voorzitter zal een Hartelijk 
woord van dank aan de Mgr. doen toekomen voor Zijne 
aandoenlijke deelneming in deze ramp. 
De Z.E.Heer Pastoor stelt daarop f. 100,00 aan de commissie 
beschikbaar waarvoor dank gebracht wordt. De secretaris 
deelt mede nog een bedrag te hebben ontvangen groot 
f. 100,00 v.d.Heer P.CIerx. Industrieel te Helmond. De voorzit-
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ter stelt voor de reeds binnengekomen giften in enkele 
bladen te laten opnemen hetwelk door de commissie wordt 
goedgevonden. Daarop worden 4 personen uit de commis
sie aangewezen tot het houden van eene plaatselijke collec
te. Elke van hen wordt de wijk aangewezen, welke ze heb
ben te collecteeren. De w.n. voorzitter stelt daarop voor en 
beveeld bijzonder aan, de meest noodlijdende zoo spoedig 
mogelijk ter hulp te komen en liefst in de vorm van natura. 
Een persoonlijk onderzoek zal door Hem worden ingesteld 
waar de nood indirect het meest heerst. 
Verder is de commissie van oordeel dat het zeer gewenst is 
een paar vrouwen in het werk te stellen, tot verschaffing van 
kleederen, bedgoed enz. Nadere stappen zullen in deze 
richting gezet worden. De w.n. voorzitter stelt voor weer 
spoedig in vergadering bij mekaar te komen en sluit daarop 
deze vergadering met den Christelijken groet. 

De Commissie, Mierio, 30 Aug."21. 

Voorzitter, J.P.P. de Winter. 

Secretaris, T.Scheepers. 



35 

Een letterlijk overgenomen verslag uit 
" DE ZUID WILLEMSVAART " 
Maandag 29 Augustus 1921. 
DE RAMP TE MIERLO 

Een ontzettende ramp heeft het vriendelijke dorpje Mierio 
geteisterd. Het vuur heeft er op zoodanige wijze huisgehou
den dat in een minimum van tijd niet minder dan 29 wonin
gen een prooi der vlammen zijn geworden. Zwartgeblakerde 
muren, verkoolde balken, afgebrokkelde puinhoopen toonen 
de plaats van de vroegere vriendelijke woningen. 
Onze tijd staat wel in 't teeken van brand in Oostelijk Bra
bant. We hebben reeds gezien de ontzettende Peelbrand en 
nu heeft het verwoestend element wederom een 29-tal hui
zen neergelegd. Om kwart over 11 werd boven het dak van 
het blok huizen bewoond door J.Manders en J.Raijmakers in 
eigendom van J.Adriaans, staande in de Marktstraat vuur 
geconstateerd. Het blok werd door een strooien dak gedekt 
en stond in een oogenblik in Lichte laaie. Door den tamelijke 
harden wind sloeg de brand in een minimum van tijd naar de 
belendende perceelen over. Zoodat een gedeelte der Markt
straat spoedig een groote vuurpoel geleek. Overal hulpge
roep en angstgeschreeuw. Voor de verbaasde dorpelingen 
goed wisten wat er gebeurde, gingen reeds een twintigtal 
woningen in vlammen op. 
Steen, vlammend hout en vonken regenden neer. Geiten, 
hoenders, honden en varkens al wat leefde loeide en bulkte 
met een misbaar alsof de hel was losgebroken. In steeds 
dichtere walm sloeg de rook over de straat, vonken daartus-
schen. Dan hier, dan daar sloeg eensklaps een vlam uit het 
dak, lichtend langs gevel en schoorsteen. Een panische 
schrik beving de bevolking, aan het redden van have en 
goed viel niet te denken. Handen kwamen te kort om het 



36 

huisraad naar buiten te sleepen en stond 't daar eenmaal 
dan nog vatte het sonns vlam. 
De Mierlosche burgemeester de heer Verheugt was spoedig 
ter plaatse en alarmeerde terstond de burgerwacht onder 
leiding van den heer P.v.Wijk en de Vrijwillige Landstorm 
onder leiding van sergeant P.Dekker. De Mierlosche Brand
weer was reeds vroeger gerequireerd doch met de spuiten 
was bij gebrek aan water niets aan te vangen. Door de 
gemobiliseerden werd direct de weg afgezet zoodat de 
toegang tot het terrein van den ramp slechts voor een be
perkt aantal bevoorrechten vrij bleef. Door dezen maatregel 
werden ongure elementen die zich tusschen de toesnellende 
menigte konden bevinden teruggehouden. Later arriveerden 
nog marechaussee's van Helmond en Eindhoven. De ge
broeders Leene veldwachters van Mierlo-Hout en Mierlo-Dorp 
waren natuurlijk van af den beginne druk in de weer. Het 
vuur werd eigenlijk in zijn verwoestende loop gestuit doordat 
een aantal boerenjongens op de daken der huizen klommen 
grenzend aan de in brand staande perceelen en deze huizen 
bewoond, door Adriaans en Lennaarts met emmers water 
flink besproeide, waardoor de in het rond vliegende vonken 
daar geen vat meer op hadden. Te circa twaalf uur werd 
door den burgemeester van Mierio de brandweer van Hel
mond en Eindhoven telefonisch gealarmeerd welke beide 
met bekwamen spoed ter plaatse arriveerden. De slangen 
werden aan elkaar gekoppeld zoodat van het Eindhovensch 
kanaal over een lengte van ongeveer 1500 Meter water kon 
worden gegeven. Echter was toen reeds het gevaar voor 
uitbreiding van den brand bezworen en behoefde men zich 
slechts met uitdooven der vlammen bezig te houden. 
Zooals reeds gemeld ontstond de brand in het blok huizen 
bewoond door J.Manders en J.Raijmakers en toebehooren-
de aan J.Adriaans. Dit was het oudste huis uit deze streek, 
dagteekende van het jaar 1714 en is om deze rede alleen 
reeds een betreurenswaardig verlies. In een balk stond in 
oud-Hollandsche letters ingekapt de volgende rijmpjes ver-
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meld: | 

Boven de deur: Dit hyus is beridt 
Wel voor eene tidt 
Maar niet voor eeuwigheit. 

En verder boven het raann: Dit huis is gebouwd door men-
schenhanden 
God wil het bewaren voor het 
branden. 
Afgebrand en opgebouwd 1714; 
6,7. 

Omtrent het ontstaan van den brand liep aanvankelijk het 
gerucht dat deze ontstaan was door vonken uit den voorbij-
stoomenden tram. Positieve gegevens hieromtrent konden 
echter niet verstrekt worden. 
Eveneens werden een prooi der vlammen het blok bevatten
de de huizen bewoond door J.v.Elzen, H.Meulendijks en 
J.Fransen. In het huis van J.v.Elzen was een cafe met tram
halte gevestigd. 
Bij J.Fransen verbrandde nog een som gelds van F.500,00. 
Verder de woning van J.v.Col welke op 7 Juni reeds gedeel
telijk afbrandde. De achter het huis staande houtloods waarin 
groote voorraden hout waren opgestapeld bleef echter voor 
het vuur gevrijwaard. 
Het blok bestaande uit de woningen bewoond door F.v.Hoek 
en G.de Vries, toebehoorend aan G.de Vries. Deze laatste 
was winkelier in kruideniers en grutterswaren en de aanwezi
ge voorraad werd gedeeltelijk een prooi der vlammen. 
Het huis bewoond door den kleermaker J.Konings in eigen
dom van H.v.d.Boogaard. 
Blok van twee woningen van H.v.d.Boogaard en J.van 
Duijnhoven met cafe. 
Blok van twee woningen bewoond door J.Cooien eigenaar 
en P.Lammers eveneens eigenaar. 
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Blok woningen bewoond door H.v.d.Boogaard, J.v.d.Laar en 
J.v.Bree in eigendom van den laatste. 
Blok van 4 wonigen waan/an twee behoorende aan 
M.Dreverman en bewoond door dezen en A.v.Hoof en twee 
waarvan de eigenaar was M.v.Bree bewoond door dezen en 
J.v.Hoof. 
De woningen van H.v.d.Boogaard en A.van den Wittenboer, 
waarvan de laatste eigenaar. 
Het huis van de erven Branten. Door de emotie van den 
brand verergerde de toestand van den zwaar ziek zijnden 
F.Branten zoodanig dat hem nadat hij door de goede zorgen 
van dokter Ledel uit Helmond uit het brandend huis was 
gedragen, op straat het Heilig Oliesel moest worden toege
diend. Hier schijnen veel kostbaarheden alsmede een aan
zienlijk som geld benevens geldswaardige papieren verbrand 
te zijn. 
De boerderij van A.v.Dijk terwijl tevens de geheele oogst in 
vlammen opging 
Het winkelhuis van H.Verberne, waarin een grool voorraad 
Kruidenierswaren. 
Twee oude boerderijen bewoond door P.Meulendijks en 
gezusters Konings in eigendom aan J.VIemmix. 
Het huis bewoond door de Wed.van den Mosselaar in eigen
dom aan de erve Branten. 
Het huis bewoond door G.Leijten in eigendom aan A.M.Dijs-
selbloem. Dit was het eenigste huis dat door pannen gedekt 
werd en diende voor 100 jaar voor pastorie. Al de overige 
woningen waren naar ouden trant met stroo gedekt. 
Gelukkig konden alle huisgezinnen een onderkomen vinden 
in de leegstaande woningen der bouwvereeniging Mierlo-
Dorp. 
Bij den brand waren o.a. aanwezig de heeren Ebben, wet
houder van Helmond en v.Beek burgemeester van Deurne. 
De schade valt moeilijk te taxeeren, doch zal vermoedelijk de 
F.200.000 naderen, te meer daar zeer weinig huisraad gered 
kon worden. 
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Voor zoover bekend is zijn alle woningen verzekerd doch 
voor het meerendeel zeer laag. 
Door de Marktstraat wandelend waant men zich in een der 
plaatsen van het verwoest gebied in Noord-Frankrijk. Afge
brokkelde muren, verkoolde huisraad, berookte balken en 
geblakerde boomen vormen het trieste decoratief. 
Voorwaar een ramp. 
Morgen, Dinsdag worden de taxeerders verwacht. 

Een letterlijk verslag overgenomen uit 

" DE ZUID WILLEMSVAART " 

Dinsdag 30 Augustus 1921. 

DE RAMP TE MIERLO 

Betreffende den geweldigen brand die Zaterdag te Mierio 
gewoed heeft valt nog mede te deelen, dat de overblijvende 
puinhoopen Zondag en Maandag een geweldig bezoek 
getrokken hebben. Vooral Zondag was de Kijkende men-
schenmenigte enorm. 
Hiervan had het hulpcomité een handig gebruik kunnen 
maken, bijv. door het plaatsen van offerbussen voor de 
slachtoffers van de ramp. De eerste indruk immers stemt tot 
liefderijk medevoelen en maakt meestal dat men intuïtief in 
den zak tast. 
Nader wordt gemeld: 
Een dame stapte gisteren uit een auto en vroeg waar er 
offerbussen geplaatst stonden, zij was bereid te steunen. De 
deelneming met de slachtoffers is algemeen. Zelfs vanuit 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kwamen gisteren 
bezoekers. 
Bij opgravingen zijn nog gevonden in 't afgebrand huis van 
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A.v.d.W. 84 rijksdaalders; 10 gouden tientjes; 1 gouden 5 
guldenstuk; eigenaar was G.S. Bij J.v.d.B. 1000 gulden welke 
onder de vloer verborgen zat; nog worden vermist 3 zilveren 
horloges waaronder een fonkel nieuwe bij H.v.d.B. 
Even voor het uitbreken van den brand had P.L. juist 2 
geslachte varkens ingezouten waarvan natuurlijk niets meer 
te recht gekomen is. De schade die dezen man door den 
brand heeft geleden is niet bij benadering te schatten. 
Het aspect der ruines is triestig, heele rijen geblakerde 
muren en daar te midden is wonder boven wonder, gevrij
waard gebleven het cafe Lennaerts en de woning van Dijssel-
bloem, nog recht overeind stasand. Reden hiervan is de 
bedekking met pannen. Een goede leer voor de boeren die 
maar al te dikwijls hier het nut niet van kunnen of willen 
inzien. Een der getroffen slachtoffers die in zijn vroegere 
woning een sigarenwinkel had, heeft bij den heer Dijssel-
bloem zijn intrek genomen en als goed negotieman natuurlijk 
dadelijk in zijn nieuw huis den winkel weer als vroeger inge
richt. Hij weet nog wel niet precies waar de verschillende 
sigarensoorten gebleven zijn en moet wel eens wat lang 
zoeken naar een of ander geurig merk, maar toch het gaat 
en hij verkoopt veel aan al de bezoekers der puinhoopen en 
dit is de hoofdzaak. De bewaking van de puinhoopen duurt 
nog steeds voort, gedurig surveilleeren een tweetal burger
wachters over de plaats van het onheil. Vooral Zondag 
hebben de lui een drukke dag gehad met het oog op de 
verkeersregeling. Ook de beide veldwachters hadden ternau
wernood op een korte nachtrust beslag kunnen leggen. In 
zooverre zijn deze menschen eveneens slachtoffers van de 
ramp. 
Verder meldt men ons dat de Mierlosche burgemeester de 
heer Verheugt als altijd in de weer voor zijn dorp gedurende 
den brand reeds een telegram aan den minister gezonden 
heeft met een verzoek om steun in welken vorm dan ook. 
Hiermee wordt in verband gebracht de reis van het 2de 
Kamerlid Flekens en burgemeester Verheugt naar 's-Graven-
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hage. 
Aan personen die zich voor de ongelukkige slachtoffers op 
charitatief gebied willen verdienstelijk maken venA^ijzen wij 
naar den gisteren in ons blad geplaatsten oproep, waarvan 
heden reeds een inschrijven geopend wordt. 

VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DEN BRAND TE MIERLO 

Het steuncomité, tot leniging van den nood der slachtoffers 
betrokken bij de ramp te Mierio, deelt ons mede dat reeds 
den eersten dag de volgende giften, onder dankzegging, 
door hun ontvangen werden. 
Mgr. A.F.Diepen, Bisschop van 's Bosch, F. 100,00 
A.N.FIeskens, Lid v.d. 2de Kamer, Eere 
voorzitter van het comité. F. 100,00 
Zeer E.Heer J.P.P.de Winter, Pastoor te 
Mierio, Eere voorzitter van het comité. F. 100,00 
Ign. de Haes, Industrieel te Eindhoven. F. 200,00 
Felix Clerx, Industrieel te Helmond. F. 100.00 

Totaal F. 600,00 

Het Steuncomité. 

Leo Lensen 

Noot: 
Dit is de tweede aflevering In de serie over de Grote brand in Mierio. 
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Een ramp in Mierlo Zaterdag, 27 Augustus 1921 

In het eerste en tweede deel heeft u kennis kunnen nemen 
van het ontstaan van de "Grote brand in Mierlo" en het 
oprichten van een "Steuncomité tot leniging der nood van de 
slachtoffers". Tevens heeft u enkele kranteberichten kunnen 
lezen uit "De Zuid Willemsvaart". 
Om u een goed en totaal inzicht te kunnen geven heb ik 
besloten om alle verslagen van het Steuncomité te publice
ren, aangevuld met nog een paar kranteberichten, geldin
komsten en uitgaven. Al 't gepubliceerde is letterlijk overge
nomen. 

Verslag 3' vergadering Steuncommissie 

Vergadering der brandsteuncommissie op Donderdag 
1 Sept. in 't Patronaat. 
Aanwezig alle leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden wel
kom. De notulen der vorige vergadering worden zonder 
aanmerking goedgekeurd, uitgenomen het aanstellen van 3 
vrouwelijke personen tot hulp der commissie in de vorige 
vergadering gedeeltelijk besproken en waarvan in notulen 
geen melding gemaakt werd. Deze drie vrouwen t.w. Helena 
v.Dijk, Adriana v.Eenbergen en Hendrina Knoops zijn even
eens op de vergadering aanwezig. Hunne taak zal hoofdza
kelijk bestaan in de aankoop en verschaffing van kleeding 
aan de noodlijdende. 
Eene lijst, door hen reeds opgemaakt, bevattende de ver
schillende opgegeven postjes van ondergoederen, wordt 
gespecificeerd om de totaal benoodigde stoffen van elk 
onderdeel onmiddelijk te gaan inkoopen in "De Zon" te 
Eindhoven en de aanvullende postjes in de plaatselijke win
kels. Door den Zeer Eerwaarde Heer Pastoor J.de Winter, 
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Eere Voorzitter, wordt in het liefde-gesticht eene plaats 
beschikbaar gesteld, tot berging van de aangekochte goede
ren, tenA/ijl tevens de verdeeling, aldaar kan plaats hebben. 
De Eerw. Zusters zullen in deze werkzaamheden behulp
zaam zijn. 

De Voorzitter deelt mede dat door hen overleg is gepleegd 
met hr.Fleskens te Geldrop omtrent het collecteeren op 
buitenplaatsen. Verder is de commissie van oordeel dat het 
gewenst is eene zoo nauwkeurig mogelijke begrooting op te 
maken, omtrent de werkelijk geleden ingedekte schade. 
Omrede de dagbladen "De Tijd" en "Het Algemeen Handels
blad" geen gevolg hebben gegeven tot gratis opneming van 
den oproep tot hulp, wordt als zeer gewenst beschouwd in 
genoemde bladen eene advertentie te plaatsen welke door 
hen tegen liefdadigheidstarief zal worden opgenomen. 
Omtrent het houden van eene collecte op Het Hout, zal met 
de Eerw. Heer Pastoor aldaar overleg gepleegd worden. 
Verder niels ineer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de 
vergadering. 

Mierlo5Sept.'21. 

De Voorzitter, 

J.de Winter loco Voorz. 

De Secretaris, 

T. Scheepers. 
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Hier volgt een geschreven verzoek van de gemeente Mierio 
aan de Nederlandsche Bank. 

Mierio, den 30 Augustus 1921. 
Onderwerp: 
Verbrand bankpapier. 

Aan den Heer President der Nederlandsche Bank. 

Bij den brand, die op 27 dezer in deze gemeente woedde is 
van eenige inwoners bankpapier door het vuur vernietigd. 
Door het snelle om zich heen grijpen van het vuur waardoor 
in drie kwartier tijd 29 huizen werden aangetast konden de 
bewoners zelfs het aanwezige papieren en zilveren geld 
veelal niet redden. 
Waar het over het algemeen behoeftige menschen betreft die 
door de ramp geheel en al geruïneerd zijn hebben wij de eer 
U te verzoeken het daarheen te leiden dat aan de getroffe
nen het verloren geld zoo mogelijk geheel of gedeeltelijk 
wordt teruggegeven. Niemand hunner toch heeft de num
mers der billets genoteerd, wat bij de mindere ontwikkeling 
der menschen niet te verwonderen is. 
U gelieve hier een specificatie der verbrandde briefjes aan te 
treffen. 
G. de Vries, bakker, een van F. 10,00 en een van F. 2,50. 
Mart.v.Bree, wever, drie van F. 1,00 en een van F. 2,50. 
Jac.Manders, arbeider, zes van F. 10,00, zes van F. 2,50 en 
twee van F. 1,00. 
Joh.Fransen, manufacturier (rondtrekkende) samen 
F. 357,00, waarbij zes van F. 25,00, ongeveer twaalf van 
F. 10,00, vele van F. 2,50 en van F. 1,00 en F. 25,00 aan 
klein geld. 
Wilh. Meulendijks een van F. 40,00. 
P.J.H. Gooien, postbode, samen F. 380,00, waarbij 2 van 
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F. 100,00, een van F. 60,00 en twaalf van F. 10,00. 
Wed. P.v.d.Mosselaar, een van F. 40,00, 1 van F. 25,00 en 
een van F. 10,00. 
Van allen te samen is dit een bedrag van F. 947,00. Wij zijn 
van oordeel dat aan de opgave van de getroffenen geloof 
mag worden gehouden. 
Mocht U Edele nog beëdigde verklaringen omtrent de ge
loofwaardigheid der opgaven wenschen, zoo zijn wij gaarne 
bereid, daar voor zorg te dragen. 
Aangezien de Nederlandsche Bank door teruggave van het 
verbrandde bankpapier geen schade lijdt zouden wij het ten 
zeerste op prijs stellen indien uw bestuur kon besluiten de 
zwaargetroffenen op deze wijze eenigzins te gemoet te 
komen. 
Gaarne vernemen wij het door U ten deze uitgenomen stand
punt. 

Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Mierlo. 

De Secretaris 

Het antwoord van de Nederlandsche Bank: 

Amsterdam, 12 September 1921. 

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Mierlo 
te Mierlo. 

Onder referte aan het onderhoud met Uwen Heer Burge
meester d.d. 8 dezer deelen wij U hierbij mede, dat wij U in 
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den loop dezer week zullen doen toe komen 33 bankbiljetten 
van f. 10,00, 7 van f. 25,00, 2 van f. 40,00, 1 van f. 60,00 
en twee van f. 100,00. 
Zooals werd afgesproken zal door U er geen ruchtbaarheid 
aan yvorden gegeven van welke zijde deze vergoeding door 
U is ontvangen. 
Ontvangstbericht zien wij t.z.t. van U tegemoet. 

Adjunct-SecretariSi 

Een verslag uit "De Zuid Willemsvaart" d.d. Donderdag, 1 
September 1921. 

De Rannp te Mierio 

Nog dient vermeld dat het een wonder mag heeten dat de 
woning van Joh. Adriaans die vlak tegenover de twee eerste 
verbrandde panden ligt is gespaard gebleven. Tot 10 a 15 
maal werd dit huis dat ook met stroo gedekt was aangetast. 
Dat door bovenmenschenlijken krachtinspanning is gespaard 
gebleven is te danken aan de volgende personen die met 
allerlei faccalien het dak nat hielden op gevaar van zelf 
aangetast te worden, zelfs van eerst genoemde is jaskiel en 
hemd verbrand en de haren verschroeid. Deze kranige kerels 
die wel een flinke belooning verdienden zijn de volgende: 
Driek Slegers; H.Bukkems; Antoon v.d.Vleuten; Michiel 
Lenssen; P.Verberne en Alphons Sleegers. 
Dat hier de hitte verschrikkelijk was bewijst wel het volgende: 
Al de vensters zijn als 't ware een blaar, de deur en raamko
zijnen zijn scheef getrokken, de ruiten gesprongen enz. enz. 
Men is thans nog volop bezig de brandschade op te nemen. 
Voor zoover gisteren door de vertegenwoordigers der assu
rantiën is geschat, zijn de slachtoffers zeer tevreden, wat 
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echter niet wegneemt dat er nog duizenden guldens tekort
komen. 
Hier volgt nog een heel ander voorval: Bij de 29 slachtoffers 
die door den brand have en goed hebben verloren, trachten 
gisteren een paar vrouwelijke individuen haar slag te slaan 
met inkoopen te doen en dan onder voorwensel van het 
betalen met een bankbiljet van f.25,00 zeiff ijverig mee te 
helpen met uitzoeken van muntbiljetten met de letter A waar 
zij 50 cent meer voor willen betalen. Zoo kwamen zij bij den 
smid Liebrechts, vrouw L. die alleen thuis was kreeg de truc 
in de gaten. Zij beweerde van een bankbiljet van f.25,00 niet 
te kunnen teruggeven, hier kochten zij een koffiepot van 
f.3,00 lieten die inpakken maar omdat zij niet kleingeld ge
noeg kon teruggeven ging de koop niet door. Bij den 
schoenmaker Boelens kochten zij een paar schoentjes van 
f.5,00 presenteerden een bankbiljet van f.25,00 maar hielden 
het opgevouwen in de hand. B. ging een bakje met geld 
halen en zoo ijverig zochten ze zelf mee dat B. merkte dat ze 
voor de tweede maal een muntbiljet van f. 10,00 in haar 
mouw lieten glijden. B. versperde hun den uitgang en zag 
juist A.v.L die hij naar den veldwachter stuurde, deze was 
gauw terplaatse, alsook de brigadier der Marechaussee door 
juffrouw Cosijns en vrouw Wijdeven werden zij gefouilleerd, 
maar niets werd gevonden, zoodat vermoedt wordt dat zij 
het hadden ingeslikt. Men zij voor dergelijke gure elementen 
gewaarschuwd. De dame is voorloopig in bewaring gehou
den. 

4* verslag van de steuncommissie 

Vergadering der steuncommissie op Zaterdag 3 Sept. om 
8 uur s'avonds in 't Patronaat. Aanwezig alle leden uitgeno
men hr. Panken, welke bericht van verhindering heeft ingediend. 
De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijke 
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groet. Omrede de notulen der vorige vergadering nog niet 
zijn opgemaakt worden deze aangehouden tot volgende 
vergadering. Een schrijven is ingekomen van het dagblad 
"De Standdaard" waarin plaatsing van advertentie tegen 
liefdadigheidstarief wordt aangeboden. Besloten wordt in het 
dagblad "De Standdaard" ( Anti revolutionair) eene adverten
tie te doen plaatsen. Verder is een schrijven ingekomen van 
de Hopman der Bossche padvinders waarin wordt vermeld, 
dat door genoemde vereniging eene rondgang ten bate der 
Mierlosche slachtoffers is gehouden, welke de som van 
f.651,00 opbracht. Genoemd bedrag zal eerstdaags worden 
overgemaakt. Verder is nog een schrijven ingekomen v.d. fa 

en zone te Geldrop vergezeld gaande met f.50,00. Be
sloten wordt prijzen aan te vragen bij de kousen-fabriek te 
Beek en Donk en te Nuenen. Door den Voorzitter zal op het 
Hout geïnformeerd worden of zich daar een paar personen 
willen beschikbaar stellen tot het houden van eene collecte. 
Door hem is eveneens eene globale begrooting opgemaakt, 
omtrent de geleden ingedekte schade. Deze zal pl.m. 60.000 
gid. bedragen. De Voorzitter deelt verder nog mede dat 
reeds enkele kleedingstukken en goed aan de noodlijdende 
is uitgereikt, speciaal bestaande uit linnengoed. Om nu de 
uitdeeling te ven/olgen, wordt aan v.d. Weijdeven en Schee
pers opgedragen opnieuw eene omgang bij de getroffene te 
houden, tot opneming van de benoodigde meubels, bedde-
goed enz. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de 
Voorzitter de vergadering. • 

Mierio, 5 Sept.'21. 

De Voorzitter, J.de Winter loco Voorzitter. 

De Secretaris, T. Scheepers. 
5* verslag van de steuncommissie 
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Vergadering der brandsteuncommissie op Maandag 5 Sept. 
om half negen s'avonds in 't Patronaat. Aanwezig alle leden 
behalve J.Konings. 
Den Voorzitter opent de vergadering met den Christelijke 
groet en zegt de notulen aan te houden tot alle leden aan
wezig zijn. Door een paar commissieleden is eene lijst verza
meld van het meest indirect noodzakelijl<e in meubels, ledi-
canten, bedden enz.enz. het opgenoteerde, voor de op de 
lijst voorkomende gezinnen, wordt met overleg voorgelezen 
en het oordeel der commissie hierover gehoord. Een staatje 
wordt daarna vastgesteld vermeldende de totalen der aan te 
koopen goederen. De meening wordt te kennen gegeven, 
liefst zoo spoedig mogelijk met den aankoop van deze 
artikelen te beginnen. Verder is schrijven ingekomen van de 
redactie Meierijsche Crt. te Eindhoven, A.W. Augurkjesman 
te Oosterbeek en van de fa C. Heinemann Pechtved te 
Boxtel, wat alle wordt behandeld en voor kennisgeving wordt 
aangenomen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergade
ring. 

Mierio, 7 Sept.'21. 
Commite tot steunverlening. 

De Voorzitter, J.de Winter loco Voorzitter. 

De Secretaris, T. Scheepers. 

Wordt vervolgd. 

Leo Lenssen. 
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Een ramp in Mierio zaterdag. 27 Augustus 1921. 

In grote lijnen hebt u in de drie eerder verschenen delen 
kennis genomen van het ontstaan van de "Grote brand in 
Mierio" en het oprichten van een "Steuncomité tot leniging 
der nood van de slachtoffers". U hebt ook de nodige 
kranteberichten kunnen lezen uit "De Zuid Willemsvaart". 
Tevens heb ik u beloofd om alle verslagen te publiceren van 
het steuncomité, aangevuld met nog andere gegevens. 
Intussen zijn we aangeland 14 dagen na de "Grote brand te 
Mierio". 

De 6de vergadering van het brandsteuncomité op Zondag 11 
September na de Hoogmis in 't Patronaat. Aanwezig 
Z.E.Heer Pastoor, Joh.Knoops, J.Konings, H.v.d.Wijdeven en 
Scheepers. Den heer Panken heeft kennis gegeven niet 
aanwezig te kunnen zijn. Omrede den voorzitter nog niet ter 
vergadering aanwezig is, opent Z.E.Heer Pastoor de verga
dering met den Christelijken groet, waarna door den secreta
ris de notulen der drie voorgaande vergaderingen worden 
voorgelezen en door de commissie zonder aanmerkingen 
worden goedgekeurd. Onderwijl is de voorzitter (den 
Ed.achtb.heer Burgemeester) ter vergadering gekomen. In 
verband met eene reis naar Den Haag, door hem onderno
men, brengt hij enkele zeer gewichtige en tevens vereerende 
berichten ter tafel. Zoo o.a. zal het geld, hetwelk door den 
brand is vernield geworden, ten bedragen van 967 gid. 
volgens opgaaf, vergoed worden. Tevens zal de bouwpre-
mie, aan hen die hunne huizen opbouwen, uitgenomen 
boerderijen worden uitgekeerd. In afwijking van normale 
gevallen zal een bepaald bedrag worden toegewezen. Verder 
zouden andere stappen kunnen gedaan worden bij de veree-
niging het "Oranje Kruis" om deze voor verdere steunverle
ning in den arm te nemen. Zoo de tijd het toelaat zullen 
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nadere inlichtingen worden ingewonnen te Nisteirode. Den 
Z.E.Heer Pastoor, feliciteert den Burgemeester voor zijne 
zeer intereserende en succes-volle reis en bedankt hem 
tevens voor de zoo bereidwillig aan den dag gelegde moeite. 
Vervolgens wordt door J.Konings verslag uitgebracht, om
trent de verstrekking van linnegoed en onder-kleeren aan de 
noodlijdende. Daar volgens hem alles wat toegewezen nog 
niet verstrekt werd, wordt besloten het tekort aan te koopen, 
bij H.Verberne en H.Franssen, beide behoorende tot de 
slachtoffers v/d brand. De voorzitter deelt mede dat het 
wenschelijk is, eene lijst op te maken van de verzekerde 
bedragen en bij alle afgebrande gezinnen. Hij zal hiermede 
de Gemeente veldwachter belasten. 
Van wege het ver gevorderde uur wordt de vergadering 
verdaagd tot Donderdagmorgen en gesloten met den Chris-
telijken groet. 

Mierio, 12 Sept. '21. 

De voorzitter, J.C.J.Verheugt 
De secretaris, T.Scheepers. 

De 7de vergadering v/h Brandsteuncomitó op Donderdag 15 
Sept. v.m. 10 uur ten gemeente huize. Aan wezig alle leden 
behalve J.Knoops. 
De voorzitter opent de vergadering waarna de notulen der 
voorgaande vergadering worden voorgelezen en goedge
keurd. De voorzitter deelt mede een schrijven ontvangen te 
hebben van den Burgemeester uit Nisteirode, betreffende 
een antwoord op het verzoek van het comité om voor verde
re steunverleening de hulp van de vereeniging "Het Oranje 
Kruis" in te roepen. Bedoeld schrijven wordt voorgelezen en 
naar eenige bespreking besloten hierop niet verder in te 
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gaan. Verder Is door den voorzitter eene lijst verzameld 
Inhoudende de verzekerde bedragen der door den brand 
getroffen gezinnen, welke even eens wordt voorgelezen. Van 
de binnengekomen offerte's is door Z.E.Heer Pastoor eene 
specifieke (lijst) verzamelstaat op gemaakt. Een en ander 
wordt nagezien en beoordeelt, waarna als het beste wordt 
beschouwd een persoonlijk bezoek te brengen in de maga
zijnen van "De Zon" en Muller enSchreuder te Eindhoven en 
bij v.Gemert te Helmond. De voorzitter en Konings nemen 
deze taak op zich. De heer Konings zegt dat het beter Is de 
tijk en kapok afzonderlijk aan te koopen wijl dit een bedrieg
lijk artikel Is, Wordt aldus besloten en tevens - Eindhoven en 
Helmond naar de prijzen van deze artikelen te Informeren. 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de 
vergadering. 

MIerIo, 17 September '21. 

Den voorzitter, J.C.J.Verheugt. 
Den secretaris, T. Scheepers. 

De 8ste vergadering op Donderdag 29 Sept. s'avonds om 8 
uur In 't Patronaat. Aanwezig alle leden. Den voorzitter opent 
de vergadering met den Christelijke groet, waarna de notulen 
der vorige vergadering worden afgelezen en goedgekeurd. 
Er wordt mede gedeeld dat het ontvangen tijk uit het maga
zijn "De Zon" alwaar het werd aange kocht In lang niet met 
de kwaliteit van het monster, waarop het werd aangekocht, 
overeen komt. De voorzitter zegt deze zaak verder met "De 
Zon" af te zullen werken. 
De voorzitter deelt mede, dat hij van plan Is binnen een paar 
dagen naar Dultschland toe te gaan tot aankoop van kasten 
en kachels. Op zijn verlangen wordt goedgevonden dat de 
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heer Scheepers hem op deze reis vergezeld. De Heeren v/d 
Weijdeven en Konings wordt opgedragen de verschillende 
goederen bij aankomst te keuren. Mijnheer Pastoor stelt voor 
bij de aankomst van diverse meubelwerk, timmerman Ver-
bruggen ter keuring bij te roepen, hetgeen wordt goedgevon
den. Verzoek van steun is ingekomen van Hooremans te 
Helmond en Verschuren, van goederen welke van hen in den 
brand vernield werden. Besloten wordt Smits van Lierop 15 
gid. uit de comité kas uit te betalen als mede te vergoeden 
het verbrande klein geld v/d slachtoffers te Mierlo, hetgeen 
maar een paar gId. beloopt. Niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter de vergadering. 

Het comité. Mierlo, 7 October 1921. 

J.C.J.Verheugt, Voorzitter. 
T. SchecporG, Secretaris. 

9de Vergadering van het comité tot steunverleening te Mierlo 
op Woensdag 19 October, om half elf ten gemeente huizen. 
Aanwezig 5 leden. Afwezig Knoops en Z.E.Heer Pastoor. 
Laatste bij kennisgeving. Den voorzitter opent de vergadering 
waarna de notulen der vorige vergadering wordt afgelezen 
en goedgekeurd. 
De voorzitter zegt in verband met de voor de deur staande 
winter spoed te maken met de aankoop van dekens en 
kachels. Wordt besloten bij de door het bestuur v/d 
aangewezen adressen te Helmond, prijzen en monsterde
kens aan te vragen in de prijs van ± fl.15,- per stuk voor 
wollen en gewatteerde. Van elk soort zal 20 stuks noodig 
zijn. Konings zegt de maten te nemen van 190/120 voor de 
groote en voor de kinderdekens eene lengte van 130 cm. 
Van deze laatste wordt besloten 1 dozijn van de beste kwali-
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teit aan te koopen. De vergadering draagt aan Scheepers 
op, prijzen van een en ander bij genoemde firma's aan te 
vragen. Daarna komt ter behandeling het artikel inmaakpot-
ten, voor welke aankoop onmiddelijk zal worden zorg gedra
gen door de voorzitter. Omtrent de aankoop van Kachels zal 
door de voorzitter in Duitschland worden omgezien en zoo er 
daar geen naar wensch te krijgen zijn, deze dan maar on
middelijk in Eindhoven bij Toirkens - Vermeere aan te koop
en. Omtrent het in de brand omgekomen zaad (klaverzaad) 
van Hooreman te Helmond, rogge van v/d Boogaard en 
afval van kleederen van Verschure te Helmond wordt beslo
ten een en ander bij de betrokken personen te onderzoeken 
en daar voorloopig 50% van de vermoedelijke waarde uit te 
betalen. Daar het opdagen van nieuwe slachtoffers nog 
steeds blijft aanhouden, meent de voorzitter hieraan eens 
paal en perk te moeten stellen en van af heden geene nieu
we z.g. slachtoffers meer te erkennen. Daar niemand verder 
't woord meer verlangd sluit de voorzitter de vergadering met 
den Christelijken groet. 

Mierio 25 October '21. Het comité. 

Voorzitter, J.C.J. Verheugt. 
Secretaris, T. Scheepers. 

10de Vergadering v/h comité tot steunverleening op Woens
dag 26 October v.m. op 't gemeentehuis. Aanwezig 5 leden. 
Afwezig de heeren Ranken en Knoops. 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat diver
se monster dekens zijn binnen gekomen. De monsters 
worden nagezien en met bijgaande prijzen vergeleken. Naar 
eenige besprekingen wordt besloten aan te koopen als volgt: 
Fa Konings Helmond 14 wollen dekens, idem 10 kinderde-
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kens, v.Hout - Valenberg - Helmond 12 wollen dekens, idem 
13 gewatteerde, Magazijn "Barma" Helmond 14 gewatteerde 

Voor de slachtoffers van 
den Brand te Mierio. 

Vervolg Ingekomen gi/Zen. 

Vorig bedrag f 3177.67 
P. J . dc Kievit Loosduinen 1.— 
Beijerinclc DenHaag » 1,50 
J . L . Letz, Roermond 2.— 
W. H. V . d. Werf. Workum 2.50 
N. N. Nistelrodc * 2.ÏM 
N'. N. Sittard _ 2J50 
Tuchs, Den Haag 0 2.5G 
K". E . K., Den Haag 2.50 
H Strijbos, Aalst 2.50 
' eger des Heils, Vucht 5.— 
M. L . Rütte, Den Haag 5.— 
Personeel H. B. Vucht • 7.— 
VVerkliedenver. „St. Joseph", 

St. Oedenrode 825 
H. Schouten v. Amstel, Gcffen 0 10.— 

dekens. Wordt verder besloten de gezondene monsterde
kens eveneens te houden en voor genoteerde prijs in reke
ning te laten brengen. 
Daar niemand verder 't woord meer verlangt sluit de voorzit
ter de vergadering. 
Aldus vastgesteld. Mierio 

Den voorzitter, 
De Secretaris, 

J.C.J. Verheugt. 
T. Scheepers. 
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Inkomsten 

Intussen zijn er natuurlijk ook inkomsten geweest door de 
Hulp oproep in diverse kranten. Om u een indruk te geven 
noem ik er enkele: 
"Het Vaderland" - "De Bossche Courant" - "De Meijerijsche 
Courant" - "Het Eindhovens Dagblad" - "De Zuid Willems
vaart" - "De Tijd" - "Nieuwsblad van Helmond" - "Noordbra-
bantsch Dagblad" - "Het Huisgezin" - "Algemeen Handels
blad" - "De Maasbode" - "De Standaard" enz. enz. 

Vele mensen uit geheel Nederland hebben een bijdrage 
geleverd voor de getroffene. Hier volgt zo maar een greep uit 
de vele stortingen. 

Arnoldus Snoeks - Berchem Fl. 10,00, W.Janssen - s'Bosch 
Fl. 2,50, Cmdt.v.d.brandweer - Utrecht Fl. 10,00, H.Strijbos -
Aalst Fl. 2,50, Katoenfabriek v.Vlissingen - Helmond Fl. 
500,00, LSmetsers - Ede Fl. 2,00, Joh.Gregoor - Vlijmen Fl. 
2,50, E.J.Schoor - Leiden Fl. 1,00, v/d Boogaard - Weesp Fl. 
2,50, P.v.Werkhoven - Lisse Fl. 2,25, Hare Majesteit Koningin 
Moeder Fl. 200,00, J.Knoops - Rotterdam Fl. 2,50, Leger des 
Heils - Vught Fl. 3,75, J.v.Eijk - Someren Fl. 7,50, N.N -
Veghel Fl. 1,00, N.N. - Lierop Fl. 10,00, enz. enz. 

Op de achter zijde van de stortingsbewijzen stonden de 
meest vreemde dingen, b.v. van een of andere mevr. uit 
Roermond: Alle kleintjes helpen. 
Had ik meer dan gaf ik meer. 
Dit leverde 1 gId. op. 

Of bijvoorbeeld: Twee dagen niet gerookt en gedronken, 
hebben wij aan Mierloo's slachtoffers geschonken. Hopende 
dat God ons daar eens mee vergeld, want wij maken met 



32 

S T h O O K K A N D O O R 
G E A D R E S S E E R D E W O R 

D E N B E ' t O E N 

B C D R A O : 

O E S T O B T D E M 

N A A M A W O O N P L A A T S 
V A N O E N A F Z E N D E R 

B E S T E M D V O O R M E O E -
D E E L I N C E N V A N A L L E R -

• L E I A A R D 

S T n o O K K A N D O O R 
G E A D R E S S E E R D E W O R -

D E f I O U D E N 

B E D R A S i ' i ^ . O L D . - -

O E S T O R T D^n/Jff/'jLf 
N A A M t V / O O N r L A A T S 
V A N D C N A F Z E N D E R 

^ ^ t ^ i 

/)ry2 ^ ..^•»»^ 

B E S T E M D V O O R . M E D E -
D E E L I N C E N V A N A l 

L E I A A R D > ; . j g 

S T R O O K K A N D O O R 
G E A D R E S S E E R D E W O R -

D E N B ' M J D E N 

B E O R A O : . . » i r o L D . » . . . C L 

O E S T O R T O E N ^ . ^ C r . 
N A A M W O O N P L A A T S 
V A N D E N A F Z E N D E R 

S T R O O K K A N D O O R 
C C A D R E S S E E R D E W O R -

D E M F ' O U C E N 

B E D R A G : O L D . " — - ^ l . 

G E S T O R T O E N 

N A A M A W O O N P L A A T S 
V A N D E N A F Z E N D E R 

B E S T E M D V O O R M E D E . 
D E E U N O E N V A N A L L E R -
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eene gulden veel geweld. 
2 Vrienden. 

Vanalles werd er georganiseerd om geld bij elkaar te krijgen. 
Niet alleen door mensen uit Mierio maar ook elders zoals uit 
de advertentie blijkt. 

Liefdadigheidsconcert 
ten bate der slachtoffers van den brand tc Mierio van 27 Aug. 

te geven door 

Mej. Julia Fentcner van Vlissingen, Sopraaa en 

Den HccrJohaonesRöntgenJr.uif Amsterdam, Piano 

OP DINSDAG 6 SEPTEMBER 
in dc zaal van den heer F r . Geenen, des avonds 8 uur. 

Ie Rang minimum f 2.50 2e Rang minimum f 1.-̂  
Plaatsbesprekcn op den dag der uitvoering van 1 2 — i uur. 

Al deze bijdragen hebben een totale opbrenst opgebracht 
van Fl. 47.638.75. 

Hopelijk hebt u zo een indruk gekregen van hoe het Neder
landse volk heeft meegeleefd met "De Ramp in Mierio". 
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Bron krantenartikelen: 

Dagblad De Zuidwillemsvaart van 3 septennber 1921. 

Volgende en laatste aflevering: 
Vergaderingen van het Steuncomité, Uitgave en verdelingen. 

Leo Lenssen. 
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Een ramp in Mierlo 

U hebt in de vorige vier verslagen kennis genomen van het 
ontstaan van de "Grote brand in Mierlo". 
De oprichting van een "Steuncomité tot leniging der nood 
van de slachtoffers". 
U hebt enkele "Krantenberichten" gelezen en u hebt iets van 
de "Geldelijke inkomsten" kunnen lezen. 
Intussen zijn we twee en 'n half maand verder. 
U hebt tot heden tien verslagen van het Steuncomité gelezen 
en zo als beloofd volgen hier de laatste zes. 

11de Vergadering van het steuncomité op Dinsdag 15 
Nov.'21 om half elf voormiddag op 't gemeentehuis. Aanwe
zig 6 leden. Afwezig het lid Joh.Knoops. 
De voorzitter opent de vergadering en verzocht secretaris de 
notulen van de vorige vergadering voor te lezen. Deze wor
den zonder aanmerkingen goedgekeurd. De voorzitter zegt 
op schriftelijk verzoek van een paar leden deze vergadering 
te hebben belegd. Hij geeft tevens te kennen dat zoo-iets in 
't vervolg niet noodig is, daar Hij gaarne bereid is op monde
ling verlangen, zoo iemand van de commissie-leden het 
noodig acht, eene vergadering te beleggen. 
Als punt 1 wordt een globale begrooting opgemaakt van de 
nog voorbande zijnde gelde. Hieruit blijkt dat de som nog bij 
de 5000 gid. bedraagt, zoodat nog al wat gedaan kan wor
den. Verder komt ter bespreking het vergoeden van de 
verbrande lompen van Verschuren te Mierlo-Hout. Na eene 
breedvoerige bespreking wordt besloten hem uit te keeren 
f.75,- zijnde voor 50 baaltjes van 30 pond = 750 kgr. é 20 
cent per kgr.= f.150,- waarvan wordt uitgekeerd 50% . Ver
der wordt besloten aan Hooreman te Helmond uit te betalen 
50% van 160 kgr. klaverzaad é f.1,30 = f.104,- en aan H.v/d 
Boogaard te Mierlo voor verbrande jas f.10,-
Wegens het nog binnen komen van verschillende klachten, 
omtrent de te weinig ontvangen kleere wordt Konings belast 
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met den aankoop van doeken, truien, etc. Op verzoek van 
G.de Vries en J.Franssen om de door hen voor eigen reke
ning ontvangen ledikanten, wordt besloten deze van wege 
de comité kas te vergoeden. Niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter de vergaddering. 

Mierlo Dec. '21. 

Voorzitter, J.C.J. Verheugt. 

Secretaris, T. Scheepers. 

12de Vergadering v/h steuncomité op Donderdag 23 Maart 
s'avonds om 7 uur in 't Patronaat. Aanwezig alle leden. De 
voorzitterr opent de vergadering met den Christelijke groet, 
waarna de notulen der vorige vergadering worden voorgele
zen. Daar niemand op of aanmerkingen te maken heeft 
worden ze aldus goedgekeurd. Vervolgens worden nog 
enkele toezeggingen gedaan wat betreft kleederen. Vergoe
ding van verbrande bloem van Sleegers wordt aangegouden 
om als nog beter te onderzoeken. De nog te betalen kleine 
postjes kunnen door de secretaris voldaan worden. 
Om verder tot eene verdeeling van de alsdan nog aanwezige 
gelden te besluiten, wordt de financieële toestand van de 
betrokkene op eene voorhanden zijnde lijst zooveel mogelijk 
nagegaan. Na breedvoerige bespreking wordt besloten de 
volgende in aanmerking te laten komen voor deze bijzondere 
uitkeering: A.v.Dijk, M.v.Bree, A.v.d.Wittenboer, P.Lammers, 
M.Dreverman, en A.v.Hoof. Besloten wordt op eene eerstvol
gende vergadering het nog aanwezige bedrag onder ge
noemde personen te verdeelen. De 9 stuks nog aanwezige 
stoelen alsmede enkele kleedingstukken (dekens) worden 
aan bepaalde personen toegewezen en verder niets meer 
aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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Opgemaakt te Mierio 24 Mrt. '22. 
Het comité. 

J.C.J. Verheugt, Voorzitter. 

J. Scheepers, Secretaris. 

13de Vergadering van het steuncomité op Vrijdag 7 April 
voormiddag 11 uur ten gemeente huize. Aanwezig alle leden. 
De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der 
voorgaande vergadering worden voorgelezen. Daar niemand 
aanmerkingen te maken heeft worden ze alsus goedgekeurd. 
Besloten wordt om aan A. Sleegers en v/d Wittenboer elk 
f.20,50 uit te keeren voor verbrand goed volgens opgaaf. 
Alsmede wordt goedgevonden de volgende bedragen uit te 
keeren aan G.de Vries f.2,50, M.v.Bree F. 5,50, Jac. Manders 
f. 17,00, 
J.Fransen F.20,00 en J.v/d Elzen f.94,00 voor vergoeding 
verbrande munten en bankpapier. Reiskosten door de voor
zitter gemaakt naar Amsterdam en den Haag zullen even
eens door 't comité vergoed worden. Tenslotte wordt nog 
eene breedvoerige bespreking gehouden omtrent de verdee
ling van de resterende 4000 gid. Daar vanwege het vergevor
derde uur alles echter niet afgewerkt kan worden, wordt 
besloten dit in eene eerstvolgende vergadering te behande
len. 

Opgemaakt April '22. 

Het comité. 
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Goedgekeurd, 11 April '22. 

J.C.J. Verheugt, Voorzitter. 

T. Scheepers, Secretaris. 

14de Vergadering van het steuncomité op Dinsdag 11 April 
s'avonds om 8 uur in 't Patronaat. Om half negen opent de 
voorzitter de vergadering. Aanwezig alle leden. Uitgenomen 
de heer A. Panken, welke volgens kennisgeving niet aanwe
zig kon zijn. De notulen der voorgaande vergadering worden 
door den secretaris opgelezen en aldus goedgekeurd. De 
voorzitter doet een voorstel om voor alle gehuurde gezinnen 
een vast bedrag uit te trekken en hiervan huur voor hen te 
betalen tot zoolang de som voor elk van hen toegewezen 
zulks toelaat. Na bespreking wordt het bedrag vastgesteld 
op F.150,- voor elk. Het aldan nog resterende bedrag kan 
volgens den voorzitter, verder verdeeld worden onder de 
andere gezinnen % gewijze van de schade welke door hen 
geleden is. Voor een huurpremie van f.150,- komen in aan
merking de volgende personen; 1 - G.Leijten, 2 - J.v.Hoof, 
3 - Jos Konings, 4 - v/d Laar, 5 - v/d Boogaard - Gooien, 6 -
A.v/d Wittenboer, 7 - Hub.v/d Boogaard, 8 - Herm. Meulen-
dijks, 9 - J.v/d Elzen, 10 - Jac. Manders, 11 - A.v.Hoeck, 12 -
J.Raaijmakers, 13 - A.v.Hoof, 14 - P.Meulendijks. Wordt 
goedgevonden een paar honderd gulden in reserve te hou
den, voor eventueele nader voorkomende postjes. De over
schietende f.2000,- zullen % gewijze verdeeld worden onder 
de volgende in aanmerking komende personen: F.v.Dijk, 
P.Lammers en M.Dreverman. Bepaling van het juiste bedrag 
wordt aangehouden tot de volgende vergadering. Vergoe
ding aan Secretaris en H.v/d Weijdeven wordt voor elk 
vastgesteld op f.25,-. Verder niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter de vergadering met den Cr.groet. 
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Opgemaakt 12 April '22. 
Het comité. 
Goedgekeurd 

J.C.J. Verheugt, Voorzitter. 

T. Scheepers, Secretaris. 

15de Vergadering v/h steuncomité op Woensdagavond 8 
uur (26 April) in 't Patronaat. Aanwezig alle leden. De voorzit
ter opent de vergadering met de Cr.groet en verzocht de 
secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen. 
Naar aanleiding der voorgelezen notulen, merkt de heer Ko-
nings op, dat de vergoeding aan de heer v/d Weijdeven ten 
bedrage van f.25,- niet in de vorige vergadering definitief 
aangenomen was. Hij wenschte het bedrag in verhouding tot 
dat v/d secretaris (en tevens) te zien gesteld op f.10,-. Na 
rondvraag door de voorzitter wordt het in de vorige vergade
ring gestelde bedrag aangenomen. 
Vervolgens komt aan de orde de wijze waarop de aan de 
huurders van woningen toegewezen f.150,- het beste onder 
hen verdeeld kunnen worden. Na enige bespreking komen 2 
voorstellen uit de vergadering op en wel ten 1ste, om de 
bedragen in eens uit te keeren, uitgenomen enkele perso
nen. 2de Voorstel, om voor alle in aanmerking komende 
personen wekelijks de huishuur uit te betalen. Na stemming 
wordt met algemeene stemmen het eerste voorstel aangeno
men en wordt tevens besloten aan de volgende personen 
f.150,- ineens uit te keeren: I.J.v.Hoof, 2.P.v/d Laar, 3.v/d 
Boogaard - Coolen, 4.A.v/d Wittenboer, 5.Huib.v/d Boo
gaard, e.Herm. Meulendijks, 7.Jac. Manders, 
S.J.Raaijmakers, S.A.v.Hoof, 10.P. Meulendijks. 
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Aan G.Leijten en j.v/d Elzen zal voorloopig f.50,- worden 
uitgekeerd terwijl voor Jos Konings en T.v.Hoeck wekelijks of 
maandelijks hun huur betaald zal worden. Een en ander zal 1 
Mei '22 een aanvang nemen. 
Vervolgens wordt aan P.Lammers een bedrag van f.1000,-
toegezegd aan M.Dreverman f.600,- en aan A.v.Dijk f.400,-. 
Besloten wordt na uitbetaling dezer bedragen de commissie 
nog een bij mekaar te roepen tot nazien der boeken en 
bescheiden. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter de vergadering. 
Mierlo27 April 1922. 

Het comité. 

Goedgekeurd 27 Sept. '27. 

Voorzitter. J.G.J Verheugt 

Secretaris. T. Scheepers 

16de Vergadering v/h steuncomité op Dinsdag 27 Sept. '27 
s'avonds om 8 uur op 't gemeentehuis. Aanwezig 5 leden. 
Afwezig de Ere voorzitter (de Zeer Eerw.Heer Pastoor J.de 
Winter en het lid Ranken) Met kennis-geving van verhinde
ring. 
De voorzitter opent de vergadering en zegt dat thans tot 
algeheele afhandeling en tot ontbinding van het comité kan 
worden overgegaan. Hij zegt, pas nu deze vergadering te 
doen kunnen houden daar de commissie van onderzoek niet 
eerder klaar was, of tenminste niet eerder boeken en be
scheiden inleverde, alhoewel bleek dat deze reeds in 1926 
bleken accoord bevonden. Eenige bespreking wordt gehou
den over het niet aanwezig zijn van bescheiden betreffende 
den aankoop van Marken voor een bedrag van f.900,-. Daar 
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dit bewijs vermoedelijk zoek is geraakt en den voorzitter 
gaarne bereid is alsnog de koers van den dag van aankoop 
op te vragen, besluit de vergadering zulks maar niet te doen, 
daar alles wel in volkomen orde is behandeld geworden en 
geen vermoedens behoren gekweekt te worden. Verder deelt 
de voorzitter mede dat nog een bedrag van f.979,- in kas is. 
Na algemeene bespreking wordt besloten dit bedrag af te 
dragen aan het Arm bestuur van Mierlo. Na dank gebracht te 
hebben aan de leden van het comité voor den onvermoeide 
getoonde arbeid aan het liefdadige doel verklaart hij het 
comité ontbonden en sluit deze vergadering. 

Mierlo 27 Sept. 1927. 

Het comité. 

Voorzitter. J.C.J. Verheugt. 

Secretaris, T. Scheepers. 
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Afbeeldingen van betalingen aan slachtoffers door het steun
comité. 
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Ook is er een lied gemaakt van de grote brand in Mierio, 
waarvan onderstaand een copie. 

<̂ Van Zingen & Speule^ 
De ontzettende ramp in Mierio 
29 huizen een prooi der vlammen 
Wijze: De Blauwe Kiel 
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Ziet gij daar gindsch het volk te samen snellen. 
Zij loopen allen op het Mierlo aan. 
Men roept om hulp, men hoort de brandklok bellen. 
wie IS met met dêez 's menschen lot begaan. 
Een groote brand is m 't dorpje uitgebroken, 
Geheel verwoest wordt menig huisgezin. 
Een droef geschreeuw doet ieder hart verstolken 
Een elk die redt wat hij dadelijk vindt. 

De vonken kletteren door het luch truim henen. 
En spreidt zich voort van 't een op and're huis. 
En menig vrouw ziet men in droefheid weenen, 
En smeekt o God spaart toch mijn dierbaar huis, 
De wind waait voort en doet het vuur versterken. 
De huizen worden een prooi van gloed en asch. 
De brandweerlui zijn dapper aan 't werken. 
Men vraagt zich af wat toch de oorzaak was 

Wie IS niet met deez 's menschen lot bewogen. 
Zij zijn beroofd van huis van goed en haard 
Een dankbaar traan blinkt toch m ieder oogen 
Want menschenlevens bleven Goddank gespaard 
En moge God hun voor ver'dxe ramp bewaren. 
Dat IS de wensch van ieder mensch en kind. 
En zij dan binnen enk'le korte maanden. 
Hun gave en goed op nieuw dan wedervmd. 
Woorden W. Bertram. Helmond 

Volcjens de gegevens op het liedbnefje maakte W. Bertram dit lied over de 
ramp in Mierlo. Ik ken alleen dit ene lied van hem. Mogelijk zong hij op de 
markten of verkocht hij liedbriefjes. De door hem aangegeven melodie 
vond ik in 'De Vlaamsche Zanger' (deel 2). 
Daar worden de twee laatste regels herhaald. Ik neem aan, dat het een 
tekortkommg is van de drukker van het liedblaadje, dat dat met staat 
aangegeven. 

Voor aanvulling, op- of aanmerkingen: 
^ Harrie Franken, Weebosch 133, Bergeyk, telefoon 04974-1485 ^ 
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U hebt in vijf delen iets mee mogen beleven van " de Ramp 
in Mierio". En ik eindig dit verhaal met de laatste gevonden 
herrinnering van deze grote gebeurtenis uit de geschiedenis 
van Mierio nu ruim zeventig jaren geleden. 
Onderstaand briefje is vorig jaar gevonden in een deurslot bij 
de familie Gooien in de Marktstraat. 

0 

Leo Lenssen. 


	Leo 1990-1
	Leo 1990-2
	Leo 1991-1
	Leo 1991-2
	Leo 1992-1

