






Flehite DE VUURSTOLP Stadsbranden Huizen metstenen muren en een stenenwand waartegen een schoorsteen geplaatstkon worden - die dus veel minder brandge-vaar opleverden-verschijnen inAmersfoort pas vanaf de dertiende eeuw,maar zij zijn dan nog heel zeldzaam. Enhoewel ze in de eeuwen daarna vaker voor-kwamen, werden op het eind van deMiddeleeuwen nog altijd voornamelijk hou-ten huizen gebouwd met een centrale vrij-liggende vuurplaats. In de steden lagen de huizen bovendien dicht opeen gebouwd,want ruimte was schaars. Het gevaar vanbrand was daarom altijd aanwezig. Eenbeginnend brandje kon onder ongunstigeomstandigheden (droogte, harde wind)catastrofale gevolgen hebben. Er is geenstad in de middeleeuwen die niet met grotebranden te maken heeft gehad. Zwolle brandde in 1324 af, Deventer in1334, Gouda in 1361 en Schoonhoven in 1375.De lijst is naar believen uit te breiden. Hetergste was dat de branden elkaar met enigeregelmaat opvolgden, zozeer dat men in de 2 De haardplaats. Een kring van keien

houdthet vuur in toom. 97









Flehite DE VUURSTOLP Preventie Vuur maken was zonder moderne hulpmid-delen een nogal gecompliceerde bezigheid.Men neme daartoe een vuurslag, dit is eenspeciaal gevormd stuk staal, en sla een vonkdoor met de vuurslag langs een stukvuur-steen te gaan. Een vaardige hand weet devonkte laten vallen in een vooraf verzamel-de hoeveelheid tondel. Tondel kan zijn:hooi, dunne houtkrulletjes, distelpluis, ber-kenbast, alles eigenlijk dat makkelijk aanhet gloeien gebracht kan worden. Hetgemakkelijkst ging het met plakjes weefselvan de tondelzwam (Polyporusfomentari-us). Op speciale wijze voorbewerkt en goeddroog werd de tondel bewaard in de ton-deldoos. Is de tondel eenmaal aan het gloei-en dan blazen maar: niet te hard en niet te zacht. Is er eenmaal een begin van eenvlammetje, dan voorzichtig spaantjes enhoutsplinters, die je natuurlijk ook tevorengehakt had, toevoegen totdat er eindelijkeen begin van een vuurtje ontstaat. Beslisteen bezigheid waareen dosis handigheid engeduld aan te pas komt. Stel het je maareens voor: terwijl

een klappertandendefamilie die nodig toe is aan iets warms omje heen staat, moetje op een wintermorgenbij het krieken van de dag op deze maniereen vuuraan zien te krijgen....dan is hetnatuurlijk een stuk gemakkelijker even naarde buren te lopen en daar een kooltje vuurte vragen als begin van je eigen vuur. Of jegaat voor een cent een kooltje vuur halenbij de water-en vuurvrouw. In de grote ste-den bestond tot ver in de negentiendeeeuw een nering, waar je vooreen luttel 4 Haardsteen gevonden op het Mooierplein. 101 i6« eeuw.














