
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zo’n brand kon allemachtig prachtig zijn.’ 
Verhalen van de vrijwillige brandweermannen (ca. 1970-2000) 

 

 

 ‘Ook al werd je gevraagd om bij de brandweer te 

komen, er was toch ook een echte ballotagecommissie. 

Ik was al 33 jaar, met een eigen bedrijf, maar toen ik in 

dat kamertje kwam, met al die mannen achter een 

tafeltje met hun sterren en strepen, voelde ik me 

gewoon weer een piepeltje.  

‘Als iemand geschikt leek, gingen ze naar zijn vrouw. 

Als het thuis een asociaal zootje was, kon je het 

schudden en kwam je er niet bij.’ 

‘Er waren aanvankelijk vier korpsen in Alkmaar. Het 

kon zijn dat je bijvoorbeeld een zakelijk verschil had, 

dan kon  iemand zeggen dat hij je er niet bij wilde. Dan 

kon je bij een ander korps terecht.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: 

Ton Koeman, Rob de 

Visser, Coos Kuilboer , 

Jaap Langenberg. 

Jan Hartog ontbreekt 

op de foto 

 

Brand Vriesia, Luttik Oudorp, 1960 

Dit keer zijn een aantal mannen van de vrijwillige brandweer aan het woord. Ze waren allemaal 

ondernemer in de binnenstad en jarenlang lid van de vrijwillige brandweer. Ze zitten 

barstensvol herinneringen aan die tijd. Bijna allemaal zijn ze tot op de dag van vandaag lid van 

het zogenaamde ‘Zesde korps,’ speciaal voor oud-brandweermannen.  

 

Fotografie:  

Henk Dogger (2018) 

Zo’n brand geeft toch een kick.  

Dan heb ik het niet over slachtoffers, 

natuurlijk. Het is de adrenaline en de 

spanning die het werken bij de brandweer zo 

mooi maakt.  
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Bronvermelding:  

-Groepsinterview met Jaap Langenberg, Coos Kuilboer, Ton 

Koeman, Rob de Visser en Jan Hartog  (2018) 

- Regionaal archief Alkmaar (kranten en foto’s) 

 

 

 

 

‘Er kwam op een zeker moment een psycholoog. Wij 

moesten van hogerhand verplicht komen opdraven.  

Maar die was heel gauw weer vertrokken, want dat 

sloeg helemaal niet aan. 

Na een brand namen we een borrel en dan was het 

goed. Bij een vervelende brand nam je er twee. Het 

is ook wel voorgekomen dat we er drie of vier 

namen. Dan raak je ontspannen, soms maakten we 

foute grappen en dan was je het kwijt en ging je 

naar huis.’ 

 

 

De brand in de Korenbeurs in 1956 heeft op velen 

diepe indruk gemaakt. Uit de interviews van 2018 

met oude(re) bewoners van de binnenstad hebben 

we een aantal herinneringen geselecteerd. 

Jaap Langenberg woonde als jongentje in het pand naast 

De Korenbeurs: ‘Het was zaterdagochtend en ik was elf 

jaar en kwam aanlopen met mijn broer. We zagen 

natuurlijk al van ver een rookwolk boven mijn buurt 

hangen. Toen we de hoek omkwamen leek het alsof ons 

huis in brand stond. Dan staat je hart wel even stil. Maar 

het bleek De Korenbeurs. Het dak van ons huis was 

aangetast en de goot was verdwenen. Het heeft lang 

geduurd voordat het verbrande gebouw gesloopt werd. 

We konden nog tijden heerlijk spelen in die narigheid.’ 

Wim Peereboom: ‘Ik heb de brand bij de Korenbeurs 

meegemaakt. We stonden te kijken, maar moesten 

achteruit want de hitte was enorm.’  

Henk Dogger: ‘Je moest aan de overkant staan om de 

brandweer niet te hinderen. Ik zal nooit vergeten hoe al 

die ratten en muizen, piepend!, het brandende pand 

uitsprongen en een heenkomen zochten, sommige 

doken zo de gracht in. In mijn herinnering waren het er 

wel honderd. Het was een sensatie voor ons jonkies.’  

 

Mevr. Roobeek-Coppens woonde aan het 

Verdronkenoord en herinnert zich dat er brandende 

stukjes tapijt overvlogen. 

Er zat in die tijd een tapijtfabriek in de Korenbeurs en 

waarschijnlijk had een stofexplosie de brand 

veroorzaakt. 

 

 

 

 

‘Vroeger was de brandweer een soort 

ondernemerssociëteit: je moest beschikbaar zijn en 

meteen wegkunnen. 

Voor ons als ondernemers was de brandweer goed, 

omdat je veel mensen leerde kennen. Ook bij een 

brand zelf kon je je diensten wel eens aanbieden als er 

iets gerepareerd moest worden.’ 

 

‘De brandweer: goed voor de zaak.’ 

 

Brand in de Korenbeurs 1956 

 

‘Bij de brandweer ging je vaak van generatie op 

generatie. Het werd je met de paplepel in gegoten. Het 

gaat op de een of andere manier in je genen zitten.’ 

Rob de Visser vertelt dat zijn familie al met al ruim 90 

jaar de brandweer heeft gediend. Zijn grootvader 

begon al toen hij veertien jaar was. ‘Toen ging het nog 

met emmertjes water doorgeven.’  

De vader van Jaap Langenberg zat ook bij de 

brandweer. En Dirk Haasbroek, commandant bij het 

korps Burgerplicht was de (schoon)-grootvader van 

Jaap en Marijke Langenberg.  

Naast Burgerplicht had je de korpsen Paraat, Kwiek 

en Kracht en vlugheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Van vader op zoon op zoon 

Een borrel na ter verwerking 



 


