‘Als de pieper 's nachts afging, zat je rechtop in bed!’
Verhalen van de vrouwen van brandweermannen (ca. 1960-1980)
‘Wij zeiden als vrouwen ook:
we zijn bij de brandweer.’
Van links naar rechts: Marijke
Langenberg, Ans Twisk, Clazien

Kuilboer, Karin Koeman,
Maryse de Visser
Fotografie:
Henk Dogger

Vroeger bestond de brandweer louter uit vrijwilligers én mannen. Maar hoe is het om met een vrijwillige
brandweerman getrouwd te zijn? Deze vrouwen weten het, want hun mannen zaten tussen de 17 en 28
jaar bij de Alkmaarse vrijwillige brandweer. (De mannen zijn in het volgende Verhaal van de maand aan de beurt)

‘De brandweer had een grote plaats in ons leven.’

Brand aan de Spanjaardstraat, 1969

‘Als het alarm afging, vloog je allebei het bed uit. Zijn
bluskleding en helm lagen startklaar in onze gang, zodat hij
direct in de laarzen kon stappen en de hele boel in één keer op
kon trekken. In de tussentijd vloog ik in mijn pyjama naar
beneden om de garagedeur open te doen.
Ik ging erop slapen, onrustig. Hoe zou het gaan? Is hij al terug?
Er kon natuurlijk van alles gebeuren. Totdat ik de deur hoorde:
Gelukkig, hij is er weer. Dan deed ik gauw het licht aan en
luisterde hoe het geweest was. Want erover praten is heel
belangrijk.’
‘We waren allemaal ondernemers en dan heb je al een
bepaalde band met elkaar, maar de brandweer versterkte dat.
Het was een soort vereniging. We kwamen regelmatig bij
elkaar op de damesavonden. We hadden ook Sinterklaasfeest
voor onze kinderen. We gingen met elkaar op vakantie en onze
kinderen groeiden met elkaar op. En als een ander korps feest
had dan hielpen we. Alles was vrijwilligerswerk. Er werden
hele revues in elkaar gedraaid voor de grote feestavonden. En
als een stel 12,5 of 25 jaar getrouwd was, werden ze met een
brandweerauto opgehaald en verzorgde de brandweer de
liedjes en stukjes voor de avond..
De brandweer was helemaal met ons leven verweven.’

Dienst met kerst en de jaarwisseling

Ook ballotage voor de vrouwen

‘Ik weet nog een keer dat zijn korps dienst had op
kerstavond. We zaten net aan het diner met de hele
familie toen er een uitslaande brand was bij het zwembad.
Weg was hij en daar zit je dan.’
‘Met Oud en Nieuw moesten onze jongens toen ook nog
opdraven. Nu doet de politie dat. In die tijd was het bij ‘t
Scharloo en in Overdie vaste prik met autobranden. Het
was best eng. Ze gooiden van alles wat brandde naar de
brandweer toe.’

‘De mannen werden via hun netwerk gevraagd om bij
de brandweer te komen en werden dan gekeurd.
Maar ook de vrouwen moesten door de ballotage. Je
moest er allebei achter staan en de vrouw moest ook
in het plaatje passen. Je was samen bij de brandweer.’
‘Als hij de zaak uit moest voor een brand, ving ik het
op. De brandweer stond voor hem op nummer één en
als het alarm afging, ging er een knop om.’

Pyromaan, 1970-1971
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Alkmaarse bevolking weer in rep en roer
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ALKMAAR — Een pyromaan heeft Alkmaar
gisternacht meer dan vier uur lang in
rep en roer gebracht. De man stichtte
tot vijf maal toe brand in panden in de
binnenstad die waren gelegen binnen een
straal van circa 500 meter. (...) Op
dat
moment
waren
een
kleine
100
brandweermannen met twee ladderen en
acht bluswagens bij de bestrijding van
de branden ingeschakeld. (...)Talrijke
winkeliers hadden inmiddels het licht
in hun zaak aangestoken uit angst dat
de pyromaan ook daar zou toeslaan.
‘We waren allemaal bang.’
‘Het leek wel een film. In het begin ging ik soms kijken.
Maar toen het maar voortduurde, werden we angstig en
waren we er allemaal mee bezig. De mannen waren
onrustig, omdat er steeds weer wat gebeurde. Ook onze
kinderen dachten -zodra ze iemand zagen die er een beetje
vreemd uitzag- dat het de pyromaan was. Iedereen werd
verdacht.’

‘De pyromaan sloeg in
Alkmaar steeds toe
direct na volle maan.’

Wrok drijfveer
van pyromaan
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ALKMAAR — De pyromaan Hielke K.
(29) heeft voornamelijk brand
gesticht in Alkmaar, omdat hij
een wrok had tegen deze stad.
Omdat hij geen werk kon krijgen,
liet hij in de nacht van 23 april
het Gewestelijk Arbeidsbureau in
vlammen opgaan.

‘Die nacht was het één vonkenregen. De wind was
De donderdagmorgen gearresteerde
zuidwest en kwam onze kant op. Je hield je hart vast met al
zwerver heeft dat tijdens een verhoor
die smalle straatjes. Het was doodeng. Hij kwam niet thuis nr.??)
verklaard. Ook andere motieven dan
.
om te eten en ook niet om te slapen. Er was van alles
wrok hebben Hielke tot brandstichting
gaande in de stad en je wist niet wat. Wat was ik blij toen ik
gebracht. De ene keer handelde hij
?
hem hoorde thuiskomen.’
onder invloed van drank, de andere
keer onder psychische druk van
Bronvermelding:
binnenuit, zoals hij zelf zegt.
-Groepsinterview met Marijke Langenberg, Ans Twisk, Clazien
Kuilboer, Karin Koeman (2018)
- Regionaal archief Alkmaar
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