
Ongeval met een stoomketel - 1877 

Dat het werken in de suikerfabriek niet zonder gevaar was, konden jullie al lezen in het verhaal “de dood 

van een Suikerbakker”.   

 

Via bovenstaande overlijdensregistratie in 1877 

kwam ik op het spoor van een kleine ramp die zich 

voltrokken heeft in de suikerfabriek, waarbij 

uiteindelijk 4 dodelijke slachtoffers te betreuren 

waren. In meerdere kranten werd melding 

gemaakt van het ongeluk. 

  Bron: De standaard 28-4-1877 

 

Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 28-4-1877 

Het ongeluk zorgde voor de nodige ophef onder de ongeruste familieleden van de werknemers van de 

suikerraffinaderij, zoals onderstaand berichtje ons doet geloven. 

 



 

Door het springen van een stoomketel, zijn 5 werknemers (mannen tussen de 24-43 jaar) getroffen door 

hete stoom en kokend water. Zij werden allen met ernstige brandwonden naar het Binnengasthuis 

gebracht. 

 

Bron: Algemeen Handelsblad 28-4-1877 

Het woord privacy kende men nog niet in 1877, twee dagen na de ramp worden de namen, leeftijden en 

adressen van de slachtoffers bekend gemaakt. 

 

Bron: Algemeen Handelsblad 29-4-1877 

De stoker, Everhardus de Veer, stond waarschijnlijk het dichtste bij de ketel, hij was diegene die in krant 

werd omschreven als “de toestand van één hunner was hopeloos” en hij overleed 3 uur na het ongeval. 

Gerardus Heijsteeg, werkman, overleed de volgende dag na een lijden van 20 uur. De van oorsprong 

Friese Djurre Draisma,  ook stoker van beroep, heeft nog 5 dagen geleefd en de jongste van het vijftal, 

heeft nog 8 dagen gevochten voor zijn leven.  

De vier dodelijke slachtoffers zijn: 

Gerardus Martinus Reinier Heijsteeg, geboren 9-4-1850 te Amsterdam als zoon van Martinus Heijsteeg 

(werkman) en Maria Vasseron. Hij huwde op 7-5-1873 te Amsterdam met de 23-jarige Maria van der Poel 

(dienstbaar), dochter van Cornelis van der Poel (muzikant) en Maria Adriana Buma. Ten tijde van het 

huwelijk was hij sjouwerman, later werkman bij de suikerraffinaderij. Ze kregen een zoontje Cornelis 

Martinus Reinier geboren 31-1-1875. Cornelis was pas 2 jaar toen zijn vader overleed. Maria was op het 

moment van de ramp al enkele maanden zwanger, op 13-8-1877 kreeg ze een dochter Gerarda, die ze 

naar haar overleden man vernoemde. 



Everhardus Frederik de Veer is geboren op 18-6-1833 als zoon van Willem de Veer en Anna Maria 

Hendriks (baker). Hij huwde op 9-9-1957 te Amsterdam met de 20-jarige Jacomijntje van Brummelen 

(geboren 4-10-1836), dochter van Pieter van Brummelen (turfdrager) en Hendrika Ulendrop. In 1857 was 

Everhardus schilder van beroep. Ze kregen 7 kinderen. Zoontje Willem is jong overleden (1873-1875) en 

hun zoontje Pieter zou in hetzelfde jaar als zijn vader op 6 aug 1877 op 6-jarige leeftijd komen te 

overlijden. Jacomijntje bleef  over met vijf minderjarige kinderen: Jacomijntje (14jr), Hendrika (12jr), 

Everhardus Frederik (10 jr), Anna Maria (8 jr) en Catharina Wilhelmina (1.5jr). Ze moesten rondkomen van 

een uitkering van 8 gulden per week. Alle kinderen zijn volwassen geworden en gehuwd. 

Djurre Draisma (achternaam ook geschreven als Draaisma), is geboren op 31-12-1837 te Workum, als 2e 

zoon van Thomas Annes Draisma (1814-1845) en Jeltje Djurres Bergsma (1816-1854), beide korfmaker 

van beroep. Hij is nog 7 jaar oud als zijn vader overlijdt en op zijn 16e is hij wees. Hij trouwt op 1-4-1863 

met 5 jaar oudere Elisabeth Reuvers (geboren in 1832 te Amsterdam, werkster van beroep), dochter van 

Egbertus Reuvers en Catharina Derks. Hun huwelijk bleef kinderloos. Djurre was  stoker in suikerfabriek hij 

overlijdt op 39-jarige leeftijd ten gevolge van ernstige brandwonden op 2-5-1877 in het Binnengasthuis. 

Johan Frederik Bertelsmann, geboren op 16-11-1853 te Amsterdam, zoon van de uit Wersen, Duitsland 

afkomstige Heinrich Wilhelm Bertelsmann (1819-1906) en Johanna Frederika Kampes (1817-1902). Hij 

had als beroep suikerbakker, net als zijn vader en broers Gerrit, Bernard en Heinrich. Hij overleed 

ongehuwd op 5-5-1877 in het Binnengasthuis. 

Op 26-5-1877 komt er toch nog een positief berichtje in de krant: 

 

De 33-jarige werkman Fred(e)rik Muller heeft na 4 weken het ziekenhuis kunnen verlaten. Fred(e)rik is 

geboren op 26-2-1844 als zoon van Hendrik Muller (1803-1888) en Anna Antje Petersen (1798-ovl v1871). 

Hij getrouwd op 26 juli 1871 te Amsterdam met Anna Magdalena Stulen (1839-1895), dochter van Gerrit 

Stulen en Anna Magdalena Koehling. Tijdens zijn huwelijk is Fred(e)rik is “varensgezel” van beroep. Voor 

het ongeval hadden ze al een dochtertje Frederika Margaretha Elisabeth (1873) en na het ongeval kregen 

ze nog een zoontje Jan Frederik Hendrik (1878) 

 

De raffinaderij Heukers en Hulshoff 

gaf een schadevergoeding aan de 

achtergebleven weduwes. 

  

 

 

Bron: Algemeen handelsblad, 20-5-1877 



 

In 1877 was er ook al een soort van Arbeidsinspectie, die een 

onderzoek ingesteld heeft naar de oorzaak van het ongeval 

met de stoomketel van het type Cornwall. Het gehele rapport 

van de ingenieur van Stoomwezen werd gepubliceerd  in de 

Nederlandsche Staatscourant op 1-7-1877. 

 

Een Cornwall-ketel is gebouwd om hogere drukken te 

kunnen leveren. Deze ketel had nergens scherpe 

hoeken of kanten en kon daardoor drukken doorstaan 

van wel 12 kg/cm2. Midden in de ketel loopt één 

lange gang, de "vuurgang", waarin het vuur wordt 

gestookt. De ketel wordt altijd ingemetseld en in het 

metselwerk worden dan extra gangen gespaard 

waardoor de rookgassen nog een aantal malen extra 

langs de ketel kunnen strijken. De warmteafgifte van 

de rookgassen aan het water kan daardoor optimaal 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

Uit onderstaande rapport blijkt dat achterstallig onderhoud van de ketel de oorzaak van de ontploffing is 

geweest. Het waterpeil was laag, maar dat werd door een verstopping niet goed aangegeven op het 

peilglas. Ook de alarmfluit die af hoort te gaan bij een te hoge druk, werkte niet. De stoker bleef dus 

stoken, terwijl er geen water meer aanwezig was op de topplaat boven het rooster, deze plaat werd 

gloeiend heet. Omdat er net een dwarsnaad liep op die plek (gele kruis), scheurde de stookbuis over een 

lengte van 2,5m en werd deze 60 cm ingedeukt waardoor alle stoom en het resterende water in ketel 

onder grote druk eruit spoot en zelfs slachtoffers maakte die op 8-9 meter van de ketel stonden.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


