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De brand die 50 jaar geleden de Innovation in de Nieuwstraat trof
Dit jaar herdenken we de vijftigste verjaardag van de brand die op 22 mei 1967 het
warenhuis ‘À l’Innovation’ in as legde, een herinnering die net zo diep in ons geheugen
is gebrand als die van de brand in het Bois du Cazier in 1956. Een donkere dag in de
geschiedenis van ons land, een dag die nooit in vergetelheid mag raken.

22 mei 1967

Maandag, omstreeks 13.20 uur, legt de interne brandweerman zijn gebruikelijke ronde
af. Niets te melden. Rond 13.30 uur merkt een verkoopster op de kinderafdeling een
verdachte brandgeur op. Enkele vlammen ontsnappen uit het voorraadlokaal net
achteraan de afdeling. De dienstdoende brandweermannen, bij wie meteen alarm
geslagen is, proberen het vuur met hun brandblussers te bedwingen. Tevergeefs.
De rook dringt hen terug. Om 13.32 uur wordt het alarm geactiveerd. Om 13.34 uur
worden de brandweermannen van de stad opgeroepen. Maar het vuur verspreidt zich
razendsnel. De glazen koepel, parel van dit art-nouveaugebouw, springt ten gevolge
van de hitte, en wakkert het vuur aan. Overmeesterd door paniek springen sommige
mensen vanop verschillende verdiepingen de diepte in, nog voor de hulpdiensten
ter plaatse komen. Zes minuten na de telefonische oproep, om 13.40 uur, komen ze
aan. Rond 14.00 uur is de winkel één grote vlammenzee. Het vuur woedt tot laat in de
avond. 251 mensen laten het leven bij deze afschuwelijke ramp. Slechts 38 lichamen
kunnen worden geïdentificeerd. Op de begraafplaats van Brussel in Evere herinnert een
herdenkingsmonument (perk 13) aan de slachtoffers.

22 mei 2017

Vijftig jaar later blijft de herinnering aan de ramp even levendig voor de slachtoffers en hun
naasten. Ook vandaag is Galeria Inno in gedachten bij de getroffen personeelsleden. Aan
de hoofdingang van het gebouw dat op de plaats van de ramp opnieuw werd gebouwd,
staat dit opschrift als hommage: “Met vroomheid gedenken wij de slachtoffers van het
tragisch ongeval van 22 mei”.

Komende maandag 22 mei om 11 uur vindt een ceremonie plaats voor het
herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de brand.
We verwachten u om 10.45 uur voor de ingang van de begraafplaats van Evere.
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