
Branden in NIJMEGEN (1851-1881) 
 
Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen, over de jaren 1851 - 1887, door Burgemeester en Wethouders 
den raad dier gemeente, volgens art. 12 der gemeente-wet, aangeboden. Hans Giesbertz heeft hieruit de branden 
gehaald en deze in chronologische volgorde genoteerd. 
 
Vanaf het jaar 1851 zijn er bij het Archief Nijmegen verslagen van de gemeente Nijmegen, in 
boekvorm, aanwezig. Hierin staan zeer veel wetenswaardigheden en feiten. Het verslag is gedaan door 
Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad. Het verslag heeft als titel: “Uitvoerig en 
beredeneerd verslag van den toestand der gemeente Nijmegen”. Hierin staan o.a. vermeld: 
bouwvergunningen, gezondheidsverslagen, gevangeniswezen, personeel, onderwijs, gemeente 
eigendommen, politie, branden en nog veel meer. Elk jaar werd een verslag gemaakt. Als voorbeeld 
van wat er in zo’n verslag staat wordt in dit artikel de branden weergegeven. 
 

 

 
 
 
Een grote verbetering bij het bestrijden van brand 
was de uitvinding van de brandspuit. Ook Nijmegen 
had enkele wagens met pompen en spuiten, die uit 
de putten of uit de rivier water konden oppompen, 
aangeschaft. 

 
Pas in 1875 nam een gemeentelijke brandweerkorps het werk van de vrijwilligers en de burgerij over. 
In vroegere tijd moesten de stadwachters zo snel mogelijk de Stevenstoren beklimmen om de burgers 
met klokgelui te alarmeren. Iedereen moest in huis brandbestrijdingsmiddelen klaar hebben staan. De 
‘gewone man’ tenminste één leren emmer, de welgestelde burgers een aantal emmers en daarbij nog 
haken en ladders. Bovendien stonden er twee grote, met water gevulde, houten bakken klaar in de stad. 
Die stonden op wielen en konden  met een touw naar de plek des onheils  worden getrokken. Alle 
weerbare mannen werden geacht bij het horen van de alarmklok  naar de dichtstbijzijnde stadspoel te 
rennen. Er werd dan een lange rij gevormd, waarin de mannen de gevulde emmers doorgaven tot bij de 
brand. In 1656 werden handbrandspuiten aangeschaft, die op een aantal punten in de stad stonden 
opgesteld. Nog sneller konden branden bestreden worden, toen de stad in 1879 waterleiding kreeg. Het 
bluswater hoefde nu niet meer uit de stadspoelen worden gehaald. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen in 1875 een gemeentelijk brandweercorps het 
werk van vrijwilligers en de burgerij overnam, 
kreeg het een fraai uniform met helm. 
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Jaar 1851 
-Er hebben dit jaar 9 branden binnen de muren van de stad plaats gehad, 5 waren van ernstige aard; de 
4 overigen waren van weinig betekenis. 
De branden van een ernstige aard hebben plaats gehad in de huisjes van de heer Reintjes van Veerssen 
aan de Kromme Elleboog, waardoor ook de stads stalling aldaar enige schade geleden heeft; in de 
huizen en woningen van de heer goud- en zilversmid Bielen, aan de Broederstraat; van de heer katoen-
drukker Vaasen, aan de Lompenkramersgas; en van de broodbakker Peters, aan de Ganzenheuvel; 
doch zij hebben, dank aan de goede directie, zich alleen tot die panden bepaald, de belendende 
gebouwen zijn verschoond gebleven. 
De huisjes van de heer Reintjes van Veerssen zijn genoegzaam geheel uitgebrand. De brand in het huis 
van de heer Bielen heeft slechts een gedeelte van de bovenwoning getroffen. De katoenfabriek van de 
heer Vaasen is grotendeels inwendig vernield. De brand in het huis, door de broodbakker Peters 
bewoond, heeft zich tot de bakkerij in de kelder bepaald. 
De 4 branden van weinig betekenis zijn voorgevallen in de schoorsteen van een huis aan de 
Hezelstraat, toebehorende aan mejuffrouw de weduwe Christ, bewoond wordende door de weduwe 
Mulder; in een benedenkamer van het huis van Jacobs, aan de Grotestraat, bewoond door Lauer; in de 
schoorsteen van een huis Achter Valburg, bewoond wordende door de weduwe Kleysterlee; en in een 
schuur aan de Regulierstraat, toebehorende aan Spriesterbach. 
Al de panden, waarin brand is ontstaan, waren tegen brandschade verzekerd, met uitzondering van de 
huisjes van de heer Reintjes van Veerssen. 
 
Jaar 1852 
-Dit jaar hebben 8 branden binnen de stad plaats gehad, waarvan 5 van weinig betekenis waren, 3 van 
een meer ernstige aard. 
De 5 branden van weinig betekenis hebben plaats gehad in een huis aan de Bottelstraat, bewoond door 
Schoonwater; in een huis aan de Smidstraat, bewoond door Boers; in een huis aan de Broerstraat, 
bewoond door Wilbers; in een huis Achter Valburg, bewoond door W. van Hulst; en in een huis achter 
de Wal, bewoond door Muller. 
Die van een meer ernstige aarde in een huis aan de Hezelstraat, bewoond door de tinnegieter Van den 
Brekel; in een huis aan de Grotestraat, bewoond door de broodbakker Schellen; en in de Nieuwstraat, 
in een huis bewoond door de kuiper Hageman. De branden in de huizen van Van den Brekel en van 
Schellen, hebben zich slechts tot een gedeelte van het inwendige van de gebouwen bepaald; de brand 
bij de kuiper Hageman was ontstaan in een gebouw achter het woonhuis gelegen, hetwelk grotendeels 
is afgebrand. 
Door de wederom aan de dag gelegde ijver van de branddirectie zijn bij de gemelde branden de 
belendende gebouwen verschoond gebleven. 
 
Jaar 1853 
-Er hebben binnen de muren van de stad 6 branden plaats gehad; 5 waren van weinig betekenis, 1 was 
van ernstige aard. 
-De 5 branden van weinig betekenis hebben plaats gehad in een huis aan de Begijnengas, bewoond 
door de heer P.L. Teeuwissen; in een huis aan de Strikstraat, bewoond door Janssen; in een gebouwtje 
naast de Manège, bewoond door Israël; in een huis aan de Steenstraat, toebehorende aan Adolf; en in 
een huis achter de Hessenberg, bewoond door Bebber. Zij hebben weinig schade aangebracht en waren 
door de spoedig aangebrachte hulp van de branddirectie spoedig geblust. 
-De brand van een ernstige aard heeft plaats gehad in een huis aan de Ganzenheuvel, toebehorende aan 
J. van Elten, bewoond door hem zelf en door J. Lammers en anderen. Hij openbaarde zich in de 
morgenstond van 21 oktober 1853, tussen 4 uur en half 5, en nam zo hevig toe, dat in korte 
ogenblikken het gehele huis in volle vlam stond; zodat de bewoners met grote moeite zich hebben 
gered en een vrouw, oud 71 jaren, daarbij verscheidene brandwonden bekomen heeft, aan welke 
gevolgen zij later overleden is. De tegenover en naast gelegen huizen hebben meerder of minder 
schade bekomen. Het huis, waarin de brand was ontstaan, is tot aan de grond afgebrand. Door de 
goede directie van de brandweer was de brand reeds om 7 uur genoegzaam geblust en alle gevaar 
geweken. Het gehele personeel tot het brandwezen behorende, zowel als de schutterij en het garnizoen, 
hebben zich daarbij op een loffelijke en prijzenswaardige wijze gedragen. Wanneer de brand bij 
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hevige wind was ontstaan, zouden de gevolgen, uit hoofde van de nauwte van de aangrenzende straten 
en hieruit bestaande ophoping van gebouwen, onberekenbaar zijn geweest en wel licht een groot 
gedeelte van de buurt zijn vernield. 
 
Jaar 1854 
-Er hebben binnen deze gemeente 6 branden plaats gehad, 3 binnen de stad en 3 in de buitenwijken 
Hatert en Hees. 
-De branden binnen de stad hebben plaats gehad in het huis aan de haven, toebehorende aan L. den 
Hertog; in een huis aan de Oude Varkensmarkt, bewoond door Peters en anderen; en in een huis aan de 
Bottelstraat, bewoond door J. de Bruin. De branden waren van weinig betekenis. 
-Dit jaar waren in de buitenwijk Hatert 2 branden, te weten:  
In een huis te Hatert bewoond door G. van Gemert en Peters, deze brand was van weinig betekenis. 
Op 17 november 1854 in de koren-, pel-, en moutwindmolen van de heer Mertz, in het Molenveld, 
onder Hatert, even buiten de stad, samen met het belendende boerenhuis is het geheel uitgebrand. 
-Er was een brand van weinig betekenis in een schuurtje te Hees, naast de buitenplaats Bloemendaal. 
 
Jaar 1855 
-Dit jaar hebben binnen de gemeente 8 branden plaats gehad, 7 binnen de stad en 1 in de buitenwijk 
Hees. 
-De branden binnen de stad waren: In de sociëteit de Harmonie; in een huis aan de Broerstraat, 
toebehorende aan G.D.H. Wientjes; in een huis aan de Steenstraat, bewoond door de weduwe 
Willemse; in een huis Achter de Hoofdwacht, toebehorende aan W. Blok; in een huis aan de 
Steenstraat, toebehorende aan J. Vink; in een huis aan de Priemstraat bewoond door P.J. Nijboer en 
anderen; en in een huis aan de Vleeshouwerstraat, bewoond door de weduwe Rademakers. De branden 
waren alle van weinig betekenis en door de activiteit van de branddirectie spoedig geblust. 
-In de buitenwijk Hees was een brand in het huis toebehorende aan J. Vermeer. De brand was van 
weinig betekenis en spoedig geblust. 
 
Jaar 1856 
-Er waren dit jaar 11 branden binnen de stad, te weten: In een huis aan de Hertogsteeg, toebehorende 
aan M. Verbooven; in de kazerne aan het Valkhof; in een huis aan de Steenstraat, toebehorende aan T. 
Kropman; in een huis aan de Zeigelbaan, toebehorende aan de heer P.W. Vaassen; in een huis aan de 
Begijnengas, toebehorende aan de heer P.A. Hardendonk; in een huis aan de Nonnenstraat, 
toebehorende aan J.H. Israël; in een huis aan de Hezelstraat, toebehorende aan R.H. Cools; in een huis 
Achter Valburg, toebehorende aan D.P. Hellegers; in een blok huisjes aan de Bottelstraat, toebeho-
rende aan de heer J.B.L. Vonk; in het laboratorium van de artillerie bij de Ziekerpoort; en in de 
bakkerij van L. Schepers aan de Bloemerstraat. 
Zij waren alle van weinig betekenis en spoedig geblust. 
 
Jaar 1857 
-Op 14 februari 1857 was er brand in een huis Achter de Vismarkt, toebehorende aan de heer H. van 
Eijkelen. Deze brand was van weinig betekenis. 
-Op 7 maart en op 1 en 2 juli 1857 was er brand in een huis aan de Platenmakersstraat, toebehorende 
aan A. Dijkman. De brand van 7 maart was van weinig betekenis, maar die van 1 en 2 juli had een 
ernstig aanzien, doch is zonder aanmerkelijke schade geblust. 
-Op 7 mei 1857 was er een brand van weinig betekenis in een huis aan St. Antoniusplein, 
toebehorende aan de heer J.B.L. Vonk. 
-Op 25 augustus 1857 was er een brand van weinig betekenis in een pakhuis aan de 
Vleeshouwerstraat, toebehorende aan J.H. Middendorp. 
 
Jaar 1858 
-Er hebben dit jaar 5 branden in de gemeente plaats gehad, te weten: 4 binnen de stad en 1 in de 
buitenwijk Neerbosch. 
De 4 branden binnen de stad hebben plaats gehad: in een huis aan de Nonnenstraat, bewoond door 
Berenbroek, toebehorende aan J.A. Schockart; in een huis aan de Vinkengas toebehorende aan de heer 
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F.J. van Pelt; in een huis aan de Ganzenheuvel bewoond door G. Flemmings, en anderen; en in een 
huis aan de Broerstraat, toebehorende aan C.H. Seegers. De eerste brand was van weinig betekenis, de 
drie overigen verwekten echter in het begin enige onrust, doch werden door de ijver van de brandweer 
spoedig geblust. 
-Er was 1 brand in de buitenwijk Neerbosch in het huis van Jan Peters, hetwelk geheel is afgebrand. 
 
Jaar 1859 
-Er hebben 7 branden in de gemeente plaats gehad, te weten: 4 binnen de stad en 3 in de buitenwijk 
Hatert. 
De branden binnen de stad hebben plaats gehad: In een huis aan de Burchtstraat, bewoond door J.H. 
Willemse en anderen; in de werkplaats van de schrijnwerker J. Reijntjes aan de Hezelstraat, 
uitkomende aan de Houtstraat; in 2 huisjes aan de Rozenkransgas, toebehorende aan mejuffrouw 
Hoeben, bewoond door de huisschilder P. Koning en de sigarenmaker P. Peters; en in een huis aan de 
Broerstraat, bewoond door H.J. Willemse, hem toebehorende. De branden waren van een ernstige 
aard, doch zijn, door een doelmatige aanwending van de brandblusmiddelen en de ijver van de 
brandweer spoedig geblust. 
-Er waren dit jaar in Hatert 3 branden. In een huis aan de grote weg van Nijmegen naar Mook, onder 
Hatert, bewoond door de erven Aalbers; in een huis aan Vossendijk, onder Hatert, toebehorende aan J. 
Peters; en op de bouwhof genaamd de Goffert, onder Hatert, toebehorende aan het Protestanten 
Kinderen-Weeshuis te Nijmegen. De huizen zijn alle geheel afgebrand. 
 
Jaar 1860 
-Dit jaar hebben er 7 branden in de gemeente plaats gehad, te weten: 5 binnen de stad en 2 in de 
buitenwijken. 
-De branden binnen de stad hebben plaats gehad: In een huis aan de Platenmakersstraat, toebehorende 
aan A. Dijkman, bewoond door de strohoedenmaker H. Maloir; in een huis aan de Nonnenstraat, 
toebehorende aan J. Woonink, bewoond door de kamerbehanger G. Broeksmit; in een schoorsteen van 
een huis aan de Nonnenstraat, bewoond door en toebehorende aan de weduwe A. Beer; in een huis aan 
de Burchtstraat, toebehorende aan de weduwe Wolters, bewoond door de banketbakker J. Rups; en in 
een huis aan de Houtstraat, bewoond door T. Markus, toebehorende aan H.J. van Swelm. Twee 
branden waren van ernstige aard, doch waren door een doelmatige aanwending van de brandblus-
middelen en de ijver van de brandweer spoedig geblust; de overige branden waren van weinig 
betekenis. 
-Er was 1 brand in een huis in de Zandkuil te Hatert, bewoond door en toebehorende aan A. Derks en 
G. Pauwels, de brand was van weinig betekenis. 
-Er was dit jaar 1 brand in een huis aan de Dennenstraat, bewoond door A. Hutting. De brand was van 
een ernstige aard, doch is door een doelmatige aanwending van de brandblusmiddelen en de ijver van 
de brandweer spoedig geblust. 
 
Jaar 1861 
-Er waren dit jaar maar 3 branden binnen deze gemeente, 2 binnen de stad en 1 in de buitenwijk 
Neerbosch. 
-De branden binnen de stad hadden plaats: In een huis aan de Grotegas, bewoond door W. Spanjaard, 
en in een huis aan de Lage Markt, toebehorende aan de heer F.J. van Pelt, bewoond door T.H. 
Thomassen. Deze branden waren van weinig betekenis. 
-Er was dit jaar 1 brand in het huis bewoond door J. van der Ven, deze brand had in het begin een 
ernstig aanzien, doch was door de ijver van de brandweer spoedig geblust. 
 
Jaar 1862 
-Er waren dit jaar slechts 2 branden binnen deze gemeente, 1 binnen de stad en 1 in de buitenwijk 
Hatert. 
-De brand binnen de stad had plaats in een huis aan de Lage Markt, toebehorend aan de meester 
schoenmaker H. van Meurs en bewoond door T. Reynen. De brand had in het begin een ernstig 
aanzien, doch was door de ijver van de brandweer spoedig geblust. 
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-Er was 1 brand in de buitenwijk Hatert in een huisje toebehorend aan W. Denissen, het huisje is 
geheel afgebrand. 
 
Jaar 1863 
-Er waren 6 branden binnen de gemeente, 5 binnen de stad en 1 in Hatert. 
-De branden binnen de stad hadden plaats: In een huis aan de Kabelgas, toebehorend aan W. van den 
Broek, bewoond door J. van den Berg; in een huis aan de Zwanengas, toebehorend aan S. Beer, 
bewoond door T. Gerritsen; in een huis aan de Houtstraat, toebehorend aan J.H. Bloem; in een huis 
aan de Molenstraat, toebehorend aan T. Polman. Deze branden waren van weinig betekenis. De brand 
in een huis aan de Waal, toebehorend aan mejuffrouw de weduwe F. van Meurs, was van een ernstige 
aard, doch door een doelmatige aanwending van de brandblusmiddelen en de ijver van de brandweer 
spoedig geblust. 
-Er was 1 brand in een huis bewoond door de weduwe Kake, de brand was van weinig betekenis. 
 
Jaar 1864 
-Er waren binnen de stad twee branden; één in een huis aan de Houtstraat, toebehorende aan P. 
Heijsen, deze brand was van weinig betekenis en spoedig geblust. De andere brand was in een huis 
Achter de Hoofdwacht, toebehorende aan J. Arts, deze brand had een ernstig aanzien; doch werd door 
een doelmatige aanwending van de brandmiddelen en de ijver van de brandweer geblust zonder groot 
nadeel te hebben aangebracht. 
-Er was 1 brand in het huis van J.A. van Wezel, de door de brandweer aangebrachte hulp was 
vruchteloos, het huis is geheel afgebrand. 
 
Jaar 1865 
-Binnen de stad waren twee branden van weinig belang, één in een huis aan de Priemstraat, 
toebehorende aan E.J. Bregonje, de ander in een huis aan de Hezelstraat, bewoond door de bakker 
E.J.G. van de Sand. Verder was er een brand in het huis van de landbouwer E. Degen, buiten de 
Hunnerpoort, welke nagenoeg geheel verloren ging. 
-Dit jaar waren de volgende branden: 1 in het huis van de landbouwers G. en L. Verweij te Hatert; 1 in 
een arbeiderswoning te Hatert, bewoond door W. Janssen, H. Manders en J. Kuijpers; en 1 in het huis 
bewoond door de weduwe Kaken; welke gebouwen genoegzaam geheel verloren gingen. 
 
Jaar 1866 
-Op 11 april 1866 ontstond er brand in een stal van de voerman Roelofs aan de Korte Steenstraat. 
-Op 12 april 1866 brak er brand uit in een houten loods achter het woonhuis van T. van der Waarden, 
achter de Hessenberg, bewoond door A.H. Dennisen. 
-Op 19 mei 1866 ontstond een schoorsteenbrand in een huis aan de Hertogsteeg, bewoond door P. 
Brugman. 
-Op 19 mei 1866 ontstond er brand in een dennenbosje in Heumensoord aan de Biesselsebaan, het 
eigendom van de gemeente Nijmegen. 
-Op 31 juli 1866 brak er brand uit in een huis aan de Lange Burgstraat, bewoond door de weduwe 
Hamers. 
 
Jaar 1867 
-Op 11 mei 1867 is er brand ontstaan in een huis nabij de Zwanenstraat te Neerbosch, bewoond door J. 
Albers en W. Toonen, hetwelk geheel is afgebrand met de inboedel, 2 varkens en 1 geit, niet 
tegenstaande de aangewende middelen tot blussing. 
 
Jaar 1868 
-Op 13 maart 1868, des avonds omstreeks 8 uur, brak in een schuurtje achter een huis in de 
Vlaamsegas, toebehorende aan de weduwe Niessen, brand uit, welke door de onmiddelijk toegesnelde 
brandspuiten spoedig werd geblust. Het schuurtje was echter geheel afgebrand en een varken in de 
vlammen omgekomen. 
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-Op 17 april 1868 is er brand ontstaan in een huis van de arbeider G. Martens te Neerbosch, wijk F nr. 
123. Door spoedig aangebrachte hulp is het gelukt de brand meester te worden, die belangrijke schade 
aan het huis als aan het meubilair had toegebracht. 
-Op 28 mei 1868, des voormiddags omstreeks 10 uur, is brand ontstaan op het bovenhuis van de heer 
P.J. Nooren, aan de Ganzenheuvel, welke al spoedig een dreigend aanzien kreeg en weldra zo hevig 
werd, dat niet tegenstaande alle aangewende middelen de beide bovenverdiepingen alsmede het 
benedenhuis geheel zijn uitgebrand. Met de meeste spoed waren de gewone brandblusmiddelen en de 
spuiten van de vestingartillerie op het terrein aanwezig en het was voornamelijk aan de goede en 
regelmatige werking van de spuiten te danken, dat reeds om 1 uur de brand was gestuit. 
-Op 16 juli 1868, 's avonds omstreeks 9 uur, brak onder deze gemeente te St. Anna, in het huis 
toebehorende aan de heer A. van Pelt, verdeeld in drie woningen, brand uit, die weldra wegens het 
gemis aan water en de langdurige vreselijke droogte zo erg toenam, dat die behuizing spoedig geheel 
was in de as gelegd. Door spoedig aangebrachte hulp van ingezetenen van de buitenwijken van 
Nijmegen, als van enige manschappen van het garnizoen, mocht het gelukken de in de nabijheid 
gelegen huizen te behouden. 
-Op 24 augustus 1868, in de morgen, brak er brand uit in een huisje aan de St. Jorisstraat, bewoond 
door de landbouwer Jaspers, dat niet tegenstaande de aangebrachte hulp weldra geheel was uitgebrand. 
Aan de spuiten mocht het echter gelukken de omliggende panden te behouden. 
 
Jaar 1869 
-Op 19 november 1869 ontstond er brand in de schoorsteen van de benedenzaal van de sociëteit de 
Harmonie aan de Burchtstraat, welke echter door onmiddellijk toegebrachte hulp spoedig werd 
geblust. Meerdere branden hebben in deze gemeente niet plaats gehad. 
 
Jaar 1870 
-Op 14 februari 1870 ontstond er, in de avond, een brand in de schoorsteen van een huis aan de 
Bottelstraat van H. Kuipers, welke door onmiddellijk toegebrachte hulp spoedig werd geblust. De 
spuiten die ter plaatse van de brand aanwezig waren hebben niet behoeve te werken. Meerder branden 
hebben in deze gemeente niet plaats gehad. 
 
Jaar 1871 
-Op 4 april 1871, des voormiddags om elf uur, is het huis van J. Jansen op de Haterse heide, ofschoon 
de meest mogelijke hulp was aangebracht, afgebrand. 
 
Jaar 1873 
-Op 13 november 1873 des namiddags 4 uur, is er brand ontstaan in een huis aan de Dorpsstraat te 
Neerbosch, hetwelk met twee daarbij staande schuren geheel is afgebrand; door de goede werking van 
de spuiten van Hees, Neerbosch en Hatert werden de belendende huizen gespaard. 
 
Jaar 1875 
-Op 4 januari 1875 ontstond er brand in een magazijn van glaswerk aan de Brouwerstraat, deze brand 
was in weinig uren geblust. 
-Op 17 juli 1875 ontstond er brand in een huis te Hatert, ten gevolge van de bliksem, het huis is geheel 
afgebrand. 
-Op 17 september 1875 ontstond er een brand in een huis te St. Anna onder Hatert, het huis is geheel 
afgebrand. 
-Op 19 november 1875 ontstond er brand in een huis aan de Burchtstraat, van een sigarenfabrikant, 
deze brand was in weinig tijd geblust. 
-Op 17 december 1875 ontstond er brand in een huis aan de Hezelstraat, deze is gedeeltelijk 
uitgebrand. 
 
Jaar 1876 
-Op 25 mei 1876 was er in Neerbosch een brand, waarbij een landbouwerswoning in weinig tijd 
geheel afbrandde.  
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-Op 19 augustus 1876 ontstond er brand in een arbeiderswoning te Nijmegen die in weinig tijd geheel 
afbrandde. Verder waren er in Nijmegen, Hatert, Hees en Neerbosch 6 kleine binnenbranden, die 
zonder hulp van de spuiten zijn geblust. 
 
Jaar 1877 
-Op 8 mei 1877 ontstond er brand te Hatert in een huis van C. Broekman, weduwe P. van de Locht, 
wijk G nr. 164, hetwelk tengevolge van de felle droogte spoedig in de as werd gelegd. 
 
Jaar 1878 
-Op 8 april, 8 en 13 augustus 1878 ontstonden er schoorsteenbranden van weinig betekenis binnen de 
stad. 
-Op 20 augustus 1878 ontstond er een schoorsteenbrand van weinig betekenis te Hees. 
-Op 21 oktober 1878 is een huis aan de Bottelstraat geheel afgebrand. Hoewel de spuiten spoedig ter 
plaatse aanwezig waren, mocht het niet gelukken dit perceel te behouden; de belendende huizen 
bleven echter verschoond. 
 
Jaar 1879 
-De krachtige werking van de waterleiding bleek duidelijk bij een brand aan de Regulierstraat en 
vooral bij de brand van een huis aan de Ganzenheuvel, die bij vorst onder zeer ongunstige 
omstandigheden plaats hadden. Alhoewel die panden niet konden behouden worden, gelukte het de 
aangrenzende huizen ongedeerd te houden. 
 
Jaar 1880 
-Op 26 september 1880 ontstond er brand ten huize van W.A. Jansen in de Broerstraat, welke brand 
reeds in zijn aanvang door de krachtige werking der waterleiding zeer spoedig werd geblust, waardoor 
groot onheil in die dicht bebouwde buurt werd voorkomen. 
 
Jaar 1881 
-Op 27 februari 1881 ontstond er brand in de Bottelstraat bij Roosmalen, door het broeien van hooi, 
doch door de spoedige aanwezigheid van de brandweer geblust. 
-Op 5 april 1881 ontstond er brand in de Bottelstraat bij de fabriek van Th. Thomassen, waarvan de 
bergplaats, welke geheel uit hout bestond, is vernield. De oorzaak is onbekend. 
-Op 30 mei 1881 ontstond er brand bij de loods aan de boterfabriek, door de waterleiding geblust. 
-Op 17 juni 1881 ontstond er brand bij het huis van de smid te Hatert, het huis is geheel afgebrand. 
-Op 2 september 1881 ontstond er brand aan de Voerweg, die door de spoedige hulp van de politie bij 
het begin geblust is. 
-Op 4 september 1881 ontstond er brand aan de St. Annalaan, bij een houten loods van Van Mameren, 
die door de brandweer werd geblust. 
-Op 27 december 1881 ontstond er een begin van een brand in een pakhuis aan de Vinkengas. 
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