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HUIZE POLL - na felle brand 
een zwartgeblakerde ruïne 

Huize Poll, dat ergens in het verre verleden z'n eerste 
begin heeft (17e eeuw) brandde in de nacht van 
zaterdag op zondag tot de grond toe af [...]. De 
oorzaak van de brand is vermoedelijk een brandend 
sigarettenpeukje geweest. De schade is waarschijnlijk 
300.000 gulden, aangevuld met de inboedel loopt 
dit bedrag op tot een half miljoen. Het geheel was 
verzekerd voor 260.000,— gulden. 

Er waren zaterdagavond minder danslustigen geweest 
dan andere avonden; ongeveer 150 tot 160 bezoekers waren 
er die avond bij huize Poll, om ongeveer half 3 gingen de laatste 
gasten (10 tot 15) weg. De eigenaar van Poll, de heer L. 
Vellekoop, begaf zich om ongeveer tien over drie ter ruste, 
na, zoals gebruikelijk, de zaak nog even te hebben geïnspec
teerd. 

Tegen kwart over vier die nacht kwam de heer D.L. 
Meisen uit Bilthoven op het politiebureau. Hij was met zijn 
auto langs Poll gereden en had vuur gezien. De agenten P. van 
Bussel en J. Hekkert gingen onmiddellijk op pad en merkten 
dat de bar, die in de serre stond, vlam had gevat. Toen de 
familie Vellekoop niet wakker werd door het bellen, sloeg de 
politie een ruit in, op welk lawaai de familie (in nachtgewaad 
nog), kwam aanlopen. 

Een van de vijf kinderen, mej. L. Vellekoop, liep enkele 
ernstige brandwonden op aan beide benen, hetgeen ze overigens 
pas veel later bemerkte: toen ze van de schrik bekomen was! 

Eigenlijk was het toen al bekeken wat de brand betreft. 
De tochthoek,waarindezaakligten de venijnige oostenwind, 
wakkerden de vlammen aan en het oude, droge houtwerk wilde 
best branden, zoals de honderden toeschouwers wel konden 
constateren. 

De commandant van de Biltse brandweer, de heer B. van 
Rheenen, die binnen enkele minuten bij de brand was 
verschenen, liet onmiddellijk de brandweren van Bilthoven, 
UtrechtenZeistterassistentieoproepen. Bilthovenen Utrecht 
werden direct ingeschakeld, en Zeist werd in reserve gehouden. 

Een van de brandweerlieden, de heer J. Veldhuizen, liep 
schroeiwonden op aan zijn gezicht. Maar hij bluste dapper 
door. 

Aanvankelijk kampte men met een te lage druk op de 
waterleiding, maar even later pompte men het water op van 
de Biltse grift. De brand werd bestreden met 14 stralen. 

Het waren vooral de belendende percelen, die men trachtte 
te behouden en daarin is men wonder wel geslaagd. [...] 

Het was een fascinerend gezicht, dat hoge, brandende 
gebouw tegen de nachtelijke hemel. 

Zoals Poll geweest is, zal het in elk geval niet meer worden. 
In de eerste plaats zal men bij eventuele herbouw met een 
gewijzigde rooilijn rekening moeten houden, want zoals die 
gevaarlijke hoek daar tot zaterdagavond is geweest, kon het 
onmogelijk blijven. Uiteraard zijn er nog geen nadere plannen. 

BIJ DE FOTO'S: 
Zo brandde ,Huize Poll" in de nacht van zaterdag op 
zondag. Een enorme vlammenzee, die fel afstak tegen 
de nachtelijke hemel. Deze foto werd, genomen op het 
moment, dat met donderend geweld een groot deel van 
het gebouw instortte. (Foto boven). Op de onderste foto 
zien we de Biltse en Bilthovense brandweerlieden 
broederlijk vereend aan de koffie. Links brandmeester 
Bakker van De Bilt, tweede van rechts zijn collega L. van 
Rheenen. Helemaal rechts hoofdman Wouters van de 
Bilthovense brandweer en (in regenjas) een Biltse 
brandweerman, de heer Jan Jansen. 

(Bericht: Biltse en Bilthovense Couranhan 15 april 1958.) 
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