
28

ve
ch

tk
ro

ni
ek

 3
9

HET EINDE VAN EEN BUITENPLAATS:

De brand op Middenhoek

Inleiding
“Cor, ik zou maar gauw naar huis gaan want er
is brand!” riep transportondernemer C.L.
(Kees) Mur toen chauffeur Cor Mooij zich
op zaterdagochtend 23 juni 1956 om
kwart over zeven op zijn werk meldde.        
Cor woonde met zijn vrouw Woutje in
een van de vijf wooneenheden waarin de
villa van de voormalige buitenplaats
Middenhoek, Rijksstraatweg 59 in Nieu-
wersluis, toen verdeeld was.                            
Uit die intensieve bewoning blijkt al dat
deze buitenplaats betere tijden gekend
had. Evenals het inmiddels verdwenen
Ouderhoek (Rijksstraatweg 68, Nieuwer-
sluis, tegenwoordig Drogenbroek fruit en
bed & breakfast), het eveneens verdwenen
Jongerhoek (nu Stichtrust, Rijksstraatweg
43/45, Nieuwersluis) en het nog bestaan-
de Nieuwerhoek (Rijksstraatweg 78,
Loenen) werd dit buiten in de 18de eeuw
gesticht door de Amsterdamse koop-
mansfamilie Van Hoek. In het plaatwerk
De Zegepralende Vecht uit 1719 staan een
drietal afbeeldingen van “Middelhoek”
zoals het toen werd genoemd: een woon-
huis van voor die tijd vrij bescheiden af-
meting aan de Vecht en een grote tuin

aan de overkant van de weg. De familie
Bierens die het huis toen bezat was er in
1836 nog steeds eigenaar van. Kennelijk
was het de familie goed gegaan want op
een in dat jaar door P.J. Lutgers vervaar-
digde steendruk is te zien dat het buiten
inmiddels behoorlijk is uitgebreid. 

Toch werd het nog in de 19de eeuw vervan-
gen door een witgepleisterde, vermoede-
lijk door D.J. Zocher jr. (1791-1870) ont-
worpen 1), villa in de overtuin. Over dit
huis gaat het in dit artikel. Blijkens het op-
schrift van een na de brand zoek geraakte
“eerste steen”   was deze in oktober 1854
gelegd. In 1887 werd het huis betrokken
door Cornelis Willem Gregorius Cruijs
(1854-1915) en zijn vrouw Christina
Helena van Senden (1861-1948). Zij kregen
hier twee dochters waarvan de oudste,
Christina Elisabeth Brigitta in 1908
trouwde met Theodor Willem Blijden-
stein. Zij betrokken het in datzelfde jaar
voor hen gebouwde huis ‘t Uiltje 2) aan de
overkant van de weg. ‘t Uiltje, nu Rijks-
straatweg nr. 72, stond aan de Vecht op de
plaats van het oorspronkelijke achttiende
eeuwse Middenhoek. De ouders bleven op
Middenhoek waar Christina Helena, in-
middels douairière Van Coehoorn 3), in
1943 nog woonde. In dat jaar werd
Middenhoek evenals het naburige
Vreedenhoff   ten behoeve van het Duitse
leger gevorderd. De douairière   Van
Coehoorn trok in bij haar dochter en
schoonzoon op ‘t Uiltje, zij overleed in
1948. De familie Blijdenstein koos er ken-
nelijk voor om op het Uiltje te blijven wo-
nen en Middenhoek werd verhuurd. Ten
gevolge van de naoorlogse woningnood
en het feit dat er nogal wat gerepatrieer-
de militairen uit Indië onder dak moesten
worden gebracht was er grote vraag naar
woonruimte en werd het huis verkaveld
in vijf wooneenheden.  

Het eerste Middenhoek, 
zoals afgebeeld in 

De Zegepraaalende 
Vecht, 1719.
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Middenhoek aan het 
begin van de 20ste eeuw,
gezien vanuit het park 
aan de noordzijde.

23 juni 1956
Ten tijde van de brand werden die be-
woond door:                                                         
- op de begane grond rechtsvoor: het echt-
paar Mooij - Vis (vrachtwagenchauffeur/-
huisvrouw),                                                         

- op de begane grond achter: het echtpaar
Slagter -Fokker   (boer in ruste/(oud) huis-
houdster  bij boer Van Bemmel, Rijks-
straatweg 63), zij waren op 22 juni ge-
trouwd,                                                                

- op de eerste verdieping rechts: de familie
van Driel (militair/huisvrouw) met 3 kin-
deren,                                                                    

- op de eerste verdieping links: de zusters
Binnendijk (verloskundige/directrice
huishoudschool in Uithoorn),                      

- op de derde verdieping rechts: de familie
Den Otter (militair sportinstructeur/-
huisvrouw) met 1 kind.    

De ruimte beneden links werd op dat mo-
ment niet bewoond, er was sprake van dat
mevrouw Binnendijk deze voor haar ver-
loskundige praktijk in gebruik zou ne-
men. Ook de zolder stond deels leeg.

Blussen                                                          
Behalve Cor Mooij was ook de brandweer
op weg naar de plaats des onheils. In die
tijd was er nog geen sprake van stil alarm
maar werden de leden van de vrijwillige
brandweer gewaarschuwd door een sire-

ne die op het dak van het gemeentehuis,
toen Rijksstraatweg 104, stond. Die kon
zowel van buiten af, door middel van een
knop op de deurpost van het gemeente-
huis, als van binnenuit door de toenmali-
ge gemeentebode Henk Niekerk bediend
worden 4). In dit geval vond alarmering
plaats door voorbijgangers die rook uit
het dak zagen komen. Zo was er een van
de zoons van de familie Van Asselt die
toen op Rijksstraatweg 55 woonde die om
die tijd naar zijn werk ging, ook werd in
een krantenbericht de naam van een ze-
kere De Reuver genoemd.                                 
Als de sirene ging zorgden de brandweer-
lieden dat ze zo snel mogelijk bij de gara-
ge kwamen. Die bevond zich toen op
Rijksstraatweg 106a, thans eetcafé De
Koetsier. Volgens de ledenlijst per 1 janu-
ari 1956 waren dat toen: Hein Bosse, Jan
Dolman, Piet van Dommelen, Willem van
Droffelaar, Wim Van Dijk, Eef Flink,
Gerrit Griffioen Wzn., Jan Griffioen Rzn.,
Gerrit Kruiswijk, Marien Lokhorst, Frank
Mooij jr., Willem Mooij, Chris Stoker, Kors
Stoker (later beroeps bij de brandweer in
De Bilt), Adriaan Terlingen, Arie de
Reuver, Siem van Tol, Willem Verhage en
Geerit Versloot. Ze woonden en werkten
allen in het dorp of in de onmiddellijke
omgeving zodat ze snel ter plaatse kon-
den zijn. Sommigen, zoals Willem Mooij,
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hadden hun uniform zelfs thuis hangen
zodat ze er zo in konden springen.
Degenen die wat verder weg woonden
zorgden ervoor steeds een startklaar ver-
voermiddel onder handbereik te hebben.
Bij Dolman en Van Tol was dat de brom-
mer en bij Kruiswijk de DKW. Op die ma-
nier slaagden ze er in om de rest van het
dorp, die natuurlijk ook massaal uitliep,
voor te blijven.                                                      
Een volledige ploeg bestond uit:                     
- bevelvoerder,                                                      
- chauffeur/pompbediende,                             
- ordonnans (voor de verbindingen met de
burgemeester als hoofd van de brand-
weer, artsen, andere korpsen en dergelij-
ke),                                                                         

- waterploeg (2 man die de verbinding tus-
sen het water, meestal een brede water-
gang zoals de Vecht, en de pomp aan de
voorkant van de brandweerwagen tot
stand brachten),                                                 

- slangenploeg (2 man die zorgden voor de
verbinding tussen de pomp en het ver-
deelstuk waarop de brandslangen waren
aangesloten),

- aanvalsploeg (2 man die als eersten met
brandslangen de brand te lijf gingen),
dus in totaal negen man, waaronder ui-
teraard iemand met een groot rijbewijs.

Als die aanwezig was kon uitgerukt worden.     
In dit geval kwam de brandweerwagen

bezet met een volledige ploeg vier minu-
ten na het alarm bij de brand aan. De ove-
rige brandweerlieden volgden op eigen
gelegenheid.
“Ter plaatse gekomen bleek dat aan de bovenzij-
de van de villa en wel in het midden de vlam-
men door het dak sloegen, terwijl op de boven-
verdieping uit alle ramen golven rook naar bui-
ten sloegen”. vermeldt het brandweerver-
slag. Een behoorlijk dreigende situatie
dus.
Doordat er in de waterpartijen op het ter-
rein weinig water stond dreigde het mis
te lopen door gebrek aan bluswater. De
chauffeur vond een oplossing doordat hij
erin slaagde de wagen met passen en me-
ten door het hek van ‘t Uiltje te krijgen zo-
dat hij bij de Vecht kon komen. Er werd
een aantal klinkers uit de Straatweg ver-
wijderd waardoor de aanvoerslang door
de weg gelegd kon worden zodat het door-
gaande verkeer er geen last van had (alsof
niet iedere passant naar zo’n grote brand
zou gaan staan kijken).                                      
Bij de nog in het huis aanwezige bewo-
ners had de paniek toegeslagen. Een van
hen was bezig een bol wol af te rollen om
daarlangs uit het huis te ontsnappen ter-
wijl zijn vrouw een trapnaaimachine uit
het raam gooide die Willem van Droffe-
laar die beneden stond te blussen op een
haar na miste. Het meest dramatisch was

Een deel van het Loenense
Brandweerkorps, opge-

steld voor een wedstrijd.

V.l.n.r. Siem van Tol, 
ordonnans, daarachter

Kors Stoker. 
Marien Lokhorst, achter

hem Evert Flink, aanvals-
ploeg. Frank Mooij, daar-

achter Jan Dolman, water-
ploeg. Piet van Dommelen,

achter hem Gerrit
Kruiswijk, slangenploeg.
Met witte helm; Willem

Mooij, bevelvoerder. 
Foto juli 1961.

(Coll. W.Mooij) 
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Brandweerman Kors
Stoker bij de in 1954 
aangeschafte Austin
brandweerwagen.
(Coll. W. Mooij)

de situatie bij de familie Den Otter die
met moeite hun zoontje dat in een zolder-
kamer sliep in veiligheid konden stellen.
Flink en Lokhorst vormden de aanvals-
ploeg: zij gingen als eersten het huis bin-
nen om de vuurhaard te bestrijden.
Vanuit de hal bleek al dat het boven goed
mis was. De zolder stond in lichterlaaie en
ook linkerkant van de eerste verdieping
brandde al. Door de zware rookontwikke-
ling   was de vuurhaard niet te bereiken,
over persluchtmaskers beschikte men
toen nog niet. Het zicht werd beter toen
de lichtkoepel op het dak werd weggespo-
ten maar door de aanvoer van verse lucht
kreeg het vuur nieuwe zuurstof.  Onder-
tussen waren ook de andere leden van de
brandweer ter plekke en kon er meer ma-
terieel ingezet worden. Doordat de lad-
ders te kort waren om het dak te bereiken
moest het blussen vanaf de grond en van-
uit de dakgoten geschieden. Dat vereiste
extra waterdruk en was voor de brand-
weerlieden zeker niet ongevaarlijk. Een
gevaar dat nog vergroot werd doordat het
daklood door de hitte smolt en naar bene-
den stroomde. Het Loenense korps bracht
drie slangen in de strijd en door de brand-
spuit van de Koning Willem III kazerne in
Nieuwersluis werd ondersteuning gebo-
den door   met een tweetal stralen de ach-
terzijde van de villa voor zijn rekening te
nemen. Daarna was het snel bekeken: na
ruim drie uur was het blussen gedaan en
kon de schade opgemaakt worden.   

De schade
Die was niet gering maar had nog veel
groter kunnen zijn als de brandweer er
niet in zou zijn geslaagd een aantal volle
gasflessen die op de zolder lagen on-
schadelijk te maken. Ze werden tijdig ver-
wijderd. De schade was het grootst aan de
zolder en de woning van de familie Den
Otter. De zolder was niet bewoond maar
de familie Den Otter die ernaast woonde
was haar hele inboedel kwijt. Van de wo-
ningen op de eerste verdieping was de
brandschade weliswaar beperkter maar
die hadden wel forse waterschade. Er
werd toen nog geblust met lage druk stra-
len en daardoor was het nodig zeer veel
water te gebruiken. Het trappenhuis zag

er volgens ooggetuigen uit als een water-
val.
Op de begane grond viel de schade mee.
Aldus stonden er op die zaterdagochtend
wel vijf gezinnen op straat waarvan ook
nog een aantal hun spullen geheel of ge-
deeltelijk waren kwijtgeraakt. En dat in
een tijd dat er nauwelijks huisvesting te
krijgen was. Voor de getroffen gezinnen
werd op verschillende plaatsen in het
dorp een tijdelijk onderkomen gevonden.
Toevallig stond het huis van de boven-
meester van de openbare school (de huidi-
ge Rabobank) leeg, in de bewaarschool
die toen in Dorpsstraat 70 was gevestigd
was nog wat ruimte, de gereformeerde
predikant ontruimde zijn studeerkamer
en ook een woonschip aan de Mijndense-
dijk was tijdelijk bruikbaar. Met de priva-
cy kon niet altijd rekening gehouden wor-
den. Zo stond de schooljeugd van de open-
bare school heel belangstellend toe te kij-
ken naar de op het schoolplein te drogen
gelegde huisraad. Na de eerste opvang
kwam er geleidelijk in Loenen en elders
dankzij de toen op gang komende wo-
ningbouw definitieve woonruimte be-
schikbaar.

Nog even terug naar de familie Mooij.
Nadat ze een aantal dagen bij vrienden
“gelogeerd” hadden konden ze terecht in
de Gereformeerde pastorie aan de
Dorpsstraat. Behalve de studeerkamer
had de predikantenfamilie Eggink ook
een logeerkamer die tijdelijk gebruikt
kon worden. Dankzij wat passen en me-
ten (het predikantengezin breidde zich
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ondertussen ook nog uit) waren ze aardig
“uit de brand” totdat een maand of negen
later definitieve huisvesting aan de
Koningin Wilhelminastraat beschikbaar
kwam. Langzamerhand werd het leven
voor de getroffen gezinnen weer enigs-
zins normaal. 

De oorzaak                                                    
Natuurlijk wordt bij een brand die een
omvang had als deze een onderzoek inge-
steld naar de oorzaak. Zo ook hier en wel
door het brandpiket van de Rijksinspectie
voor het Brandweerwezen en door de
Rijkspolitie. Uit het onderzoeksrapport
bleek dat zich ten oosten van het trappen-
huis een volkomen uitgebrande kamer
bevond waar nog wat restanten van hou-
ten bedden waren te vinden. In de omge-
ving van die kamer was de grootste rava-
ge aangericht zodat werd aangenomen
dat de brand daar ontstaan was. En dat
had te maken met de bruiloft van Alie
Fokker. Zoals gemeld was zij op 22 juni ge-
trouwd met de uit Drenthe afkomstige
Jacob Slagter. In de leegstaande ruimte op
de begane grond was een gezellige avond
georganiseerd waarvoor ook uit Drenthe
een aantal gasten was overgekomen.

Omdat de terugreis in de vroege ochtend
gemaakt zou worden (de zaterdag was
toen nog een werkdag) ging de chauffeur
naar boven om te slapen. Mevrouw
Binnendijk gaf hem een kaarslantaarn
mee om de weg te vinden. Vermoed werd
dat hij die lantaarn bij zijn vertrek liet
branden waardoor het ruimschoots aan-
wezige kurkdroge hout vlam vatte.

Na de brand
Het leven ging ook voor de brandweer op
zaterdag 23 juni gewoon door. In die tijd
werden er regelmatig provinciale brand-
weer wedstrijden gehouden waarin de
verschillende korpsen hun krachten kon-
den meten. Het Loenense korps kwam
daarbij meestal goed voor de dag. Op 23
juni was er in Rhenen weer zo’n wed-
strijd, Loenen wilde daar best naartoe
maar zat met het probleem dat de slan-
gen nat en dus onbruikbaar waren. De
collega’s uit Breukelen boden uitkomst
door een aantal van hun slangen uit te le-
nen. Zodoende konden ze toch naar de
wedstrijd. Als gewoonlijk vergezeld door
hun vrouwen-supporters in de bestelwa-
gen van Frank Mooij. Er werd een derde
prijs behaald.                                                        

Het in 1956 afgebrande
huis, gezien vanuit de 
tuin aan de zuidzijde.

(Coll. RHCVV Breukelen)
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Ook in de administratieve sfeer had zo’n
brand gevolg. De toenmalige comman-
dant, tevens secretaris, Verhage, had de
gewoonte om nadat de brandweer er door
haar optreden in geslaagd was grotere
schade te voorkomen de betreffende ver-
zekeringsmaatschappijen daarvan op de
hoogte te stellen. Ook hier werd deze sug-
gestie door de verzekeraars begrepen en
werd een gratificatie van 250 gulden uit-
gekeerd.        

In de vergadering van de gemeenteraad
op 29 juni 1956 werd de brandweer hulde
gebracht en constateerde burgemeester
mr. W.I. Doude van Troostwijk tevreden
dat “het corps het enige jaren geleden aange-
schafte materiaal alleszins waard is”. Van het
feit dat de bij dat materiaal behorende
ladders te kort waren gebleken was hij
kennelijk nog niet op de hoogte.
De uitgebrande villa bleef nog een paar
maanden staan. Eerst werden kleine hoe-
veelheden sloophout door anderen opge-
kocht en gebruikt zoals door de toenmali-
ge uitbater van hotel De Kampioen in
Nieuwersluis die er een steiger mee in de
Vecht bouwde. Toen na enkele maanden
alle administratieve- en verzekerings-
kwesties waren afgehandeld werd het

huis in opdracht van de familie Blijden-
stein gesloopt en viel ook voor deze bui-
tenplaats het doek. 5

Wim van Schaik

NOTEN:
1) A.J.A.M.Lisman, De buitenplaats Vreedenhoff aan de Vecht,

Hilversum 1999, blz. 135.                                                                    
2) Een romantisch landhuis met zeer fraaie Jugendstil interieurelemen-

ten waarvan Lisman vermeldt dat die nu voor een deel in het
Rijksmuseum in Amsterdam berusten (Lisman, a.w. blz. 135). Het
werd in 1972 door de huidige woning vervangen.                                

3) Na het overlijden van C.W.G. Cruijs in 1915 hertrouwde Christina
Helena van Senden in 1919 met    Aymery Raymond Philippe Victor
de Girard de Mielet van Coehoorn. Hij overleed in 1926.                     

4) Hij woonde in een inmiddels verdwenen woning in de Bredestraat die
tegen het toenmalige gemeentehuis aangebouwd was, zie ook
Vechtkroniek 38, blz. 16. In die jaren kwam er ook een verbinding
met de woning van de brandweercommandant.                                  

5) In de VAR van 7 maart j.l. was te lezen dat er bij de gemeente Stichtse
Vecht een bouwaanvraag is ingediend om Middenhoek te herbou-
wen, het ziet er dus naar uit dat deze buitenplaats opnieuw uit zijn as
zal herrijzen.    

BRONNEN:
Gesprekken met mevrouw W. Mooij - Vis, bewoonster van Middenhoek
ten tijde van de brand.
Gesprekken met mevrouw J. Dooper - Lamme, bewoonster van
Middenhoek begin 1956 en van een dienstwoning op het landgoed ten
tijde van de brand.
Gesprekken met de heren W. van Droffelaar, E.Flink, M.Lokhorst en W.
Mooij, als leden van de vrijwillige brandweer betrokken bij het blussen
van de brand van 23 juni 1956.
Verslag over het jaar 1956 van de vrijwillige brandweervereniging
Loenen aan de Vecht.

Het in 1956 afgebrande
huis, gezien vanaf de
Rijksstraatweg 
(Collectie HUA)


