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Hilversum heeft de laatste vijf decennia enkele grote
branden beleefd die nog scherp in het lokale collectieve
geheugen zitten. ‘Boeddha’ is er daar een van. Menig Hil-
versummer kan zich nog het schokeffect herinneren toen
presentator Gerard Arninkhof die donderdagavond het
late journaal ermee opende. Het nieuws kwam als vanuit
het niets. Drie doden, achttien gewonden. De drie om-
gekomen bezoekers waren de dames H. Moring (69) uit
Soest en D. Veldhuysen-Van Kooten (51) uit Doorn, en de
in Hilversum verblijvende J. Allen (23), een Engelsman.
Achteraf gezien had de brand, die het bijna volle restau-
rant trof, nog (veel) meer levens kunnen kosten. Tiental-
len restaurantbezoekers konden ontkomen omdat ze
hulp kregen bij hun ontsnapping naar buiten. Een paar
dappere gasten en personeelsleden hielden het hoofd
koel in de chaos en brachten veel mensen in veiligheid. 
In de jaren erna, gedurende het proces dat tegen de ex-
ploitant van Boeddha en tegen de gemeente Hilversum
werd aangespannen, zijn nieuwe inzichten ontstaan op
het punt van preventie en aansprakelijkheid. Het zijn
dure lessen geweest voor ondernemers, gemeentelijke
overheden en voor hulporganisaties zelf. Voortgaande pro-
fessionalisering na grote incidenten, zo noemde toenmalig

brandweercommandant René Moraal dat.1

Het blijft natuurlijk de vraag of die lessen door iedereen
in horeca-land ook geleerd zijn. ‘Boeddha’ was in 1988
een waarschuwing voor  horeca-ondernemers om in hun
zaak altijd alert te blijven op (het voorkómen van) poten-
tieel brandgevaarlijke situaties. Ruim twaalf jaar na de
ramp bij Boeddha voltrok zich in Volendam in de nieuw-
jaarsnacht van 2000 op 2001 een brand met een nog ho-

Boeddha, 
een tragisch 
leermoment

Hans Hoogenboom

Een verwoestende brand trof in de vroege avond van 24 novem-

ber 1988 het populaire en luxueuze Chinees-Indische specialitei-

tenrestaurant Boeddha aan de Soestdijkerstraatweg. Toen de

ramp zich voltrok waren er ruim honderd mensen binnen, gasten

en personeel. Drie bezoekers overleefden het niet. Achttien mensen

raakten (zwaar)gewond.
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gere tol, in café ’t Hemeltje. Daarbij vielen veertien doden
en raakten ruim tweehonderd mensen (zwaar)gewond.
Bij het ontstaan van beide rampen speelde de aanwezig-
heid van brandgevaarlijke decoratie een belangrijke rol.
Was het bij Boeddha een groot droogbloemenboeket dat
in brand vloog, in het geval van ’t Hemeltje ging het om
overdadige en gortdroge kerstdecoratie aan het plafond.
Dat vatte vlam nadat bezoekers ‘sterretjes’ hadden aan-

gestoken. Bij Boeddha speelde het niet op brandveilig-
heid gekeurde kunststoffen plafond een hoofdrol bij de
snelle verspreiding van het vuur. 

Yuen Hee-Loy
Voor de jonge horecaondernemer Yuen Hee-Loy, Hilver-
summer van geboorte, was de opening van Boeddha een
sprong in het diepe. In 1982, toen hij ermee begon, was

Restaurant Boeddha tijdens de opruimingswerkzaamheden na de brand  van 24 november.



hij nog maar net 23 jaar. Hij had een managementdi-
ploma op zak. De zoon van een Amsterdamse moeder en
een Chinese vader had het vak geleerd nadat hij de zaak
van zijn ouders op de Groest had overgenomen. Dat res-
taurant was gevestigd op nr. 25,  naast bioscoop Rex. Me
Chow Low was de naam, losjes vertaald: Mijn eten is
goedkoop. 
Yuen Hee-Loy was er in de bediening begonnen. Maar
zijn ambitie ging veel verder, hij wilde een culinaire filo-

sofie verwezenlijken. De filosofie van Yuan Hee-Loy hield
in dat de Chinese horeca in Nederland hard aan vernieu-
wing toe was. Voor hem was het bami-/nasitijdperk voor-
bij. Hij wilde het niveau optillen naar dat van een Chinese
cuisine. Met bijbehorende luxe en exotische presentatie.
Toen er begin jaren tachtig een horecapand aan de Soest-
dijkerstraatweg te koop kwam te staan, kocht de familie
Yuen het en bouwde het pand om tot een culinair paleisje.
‘Boeddha’ was geboren. Kort na de opening sloot Yuen
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Ook het bruggetje viel ten prooi aan het vuur. 

Sfeerbeelden van voor de brand: een kelner die nog eens inschenkt voor een gast. Kaarsen en lampions zorgden voor sfeer-
volle verlichting. 
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Hee-Loy zich aan bij de vereniging Fine Eastern Restaurants
(FER), die deze filosofie aanhing. Beschermheer van de
FER was prins Bernhard. Hij liet zich bij Boeddha regel-
matig zien. Paleis Soestdijk was om de hoek, nietwaar.  
Boeddha werd in korte tijd een doorslaand succes en
Yuen Hee-Loy had de smaak te pakken gekregen. Ook
buiten Hilversum werd hij actief en ging hij aan een klein
imperium bouwen. In Amersfoort kocht hij het Alliance-
restaurant De Witte en maakte er een ‘tweede Boeddha’

van. In de Stationsstraat in Hilversum begon Yuen Hee-
Loy een Chinees eetcafé, evenals in Arnhem. Ze draaiden
goed. Het kon niet op. De ondernemer oogstte bewon-
dering. Het ging zover dat een paardenbezitter een van
zijn harddravers vernoemde naar de succesvolle horeca-
man. Zo was het edele dier ‘Yuen Hee-Loy’ onder meer te
bewonderen op de drafbanen van Duindigt en Wolvega.
En natuurlijk op het Hilversumse drafcentrum, dat op
nauwelijks tweehonderd meter van Boeddha lag. 
Op dit moment herinnert er eigenlijk niets meer aan die
avond aan de Soestdijkerstraatweg. Op nummer 42a is
nu het Chinees-Japanse restaurant Boeddha Oriental. In
1988 stond iets verderop nog de grote glazen Expohal
(gesloopt in 1996), pal naast het Sportpark met de dra-
versbaan (verdwenen in 1998). 

Flamingo’s
Tot 24 november 1988 was Boeddha in deze regio hét
Chinees-Indische restaurant. Na de opening in 1982 op
deze plek aan de Soestdijkerstraatweg, vlakbij de ingang
van het Sportpark, was de zaak een begrip geworden in
Hilversum en wijde omgeving. Het gold als het mooist
aangeklede en beste Chinese restaurant en trok, ook van-
wege de kwaliteit van de keuken (de fameuze Pekingeend),
een typisch Goois publiek. Het mocht wat kosten (ook
voor de klant). De inrichting was misschien bijna ‘over
de top’. Men arriveerde in het restaurant via een schil-
derachtig Chinees bruggetje over een vijver vol karpers.
Buiten in de Chinese tuin stond een riksja. Binnen over-
heersten de kleuren rood, zwart en goud. Langs de hele
lengtezijde van het restaurant was een tropische tuin aan-
gelegd, waarin flamingo’s op en neer stapten en bonte tro-
pische vogels fladderden; in een aquarium zaten kreeften
en allerlei vissen; her en der stonden kleurige manshoge
Chinese vazen en de muren toonden ingelijste foto’s van
beroemdheden, die hier al te gast waren geweest. Attent
personeel was er volop. De gasten kregen van de kelners
– een landelijke primeur volgens ingewijden – ter opfris-

Twee brandweerliedenmaken zich gereed om het vuur te
lijf te gaan. 
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sing hete vochtige doekjes aangereikt. 
Het was er altijd druk. Van radio en tv bekende mensen
lieten zich er graag zien, platenbazen en andere zaken-
mensen hieven een goed glas wijn, gezinnen vierden ver-
jaardagen. En wie dat leuk vond reserveerde voor
zijn/haar gezelschap een van de tafels op het draaipla-
teau. Die grote schijf besloeg een flink deel van de vloer.
Wie daar zat had een steeds wisselend uitzicht.2 Buiten
bij de ingang keek vanaf de luifel een glimlachende
Boeddha toe. 
Voor de roddelpers viel bij bezoekende Bekende Neder-
landers vaak een verhaal op te pikken. De naam Boeddha
dook regelmatig op in De Telegraaf en bladen als Privé, niet
in de laatste plaats door toedoen van ‘roddelkoning’
Henk van der Meyden. Het hoorde allemaal bij het publi-
citeitsplan van eigenaar Yuen Hee-Loy, die daarmee
Boeddha landelijk op de kaart zette. In 1987 schreef Van
der Meyden een pagina vol over Chinatown in Hilversum
toen het Groot Chinees Staatscircus voor enkele dagen
pal naast Boeddha zijn tenten opsloeg bij de Expohal. De
grote pagodetent op het parkeerterrein was een mooie
blikvanger. Met als gasten mensen als modekoning

Edgar Vos, tv-personality Mies Bouwman, cabaretier
Toon Hermans, artieste Martine Bijl en de bevallige 18-
jarige Chinese circusster Li Liping.

In een oogwenk
Misschien zat het op de dag van de ramp niet afgeladen
vol omdat het donderdag was en het in het centrum van
Hilversum koopavond was. Op niet-koopavonden was er
zonder reservering doorgaans geen tafeltje te krijgen. 
Binnen bevonden zich, toen de brand ontstond en in een
oogwenk om zich heen greep, iets meer dan honderd
gasten en personeelsleden. Het was 24 november 1988
en het gebeurde kort na 20.00 uur. Op de centrale meld-
kamer van de regionale brandweer kwam de eerste mel-
ding binnen om 20.06 uur.3  De pompbediende van het
zeer nabije Esso-benzinestation sloeg als eerste alarm. 
De voorhoede van de brandweer bestond uit een tankau-
tospuit en een hoogwerker die richting Boeddha snelden,
binnen een paar minuten gevolgd door nog negen andere
(blus)voertuigen en in totaal rond de zestig brandweer-
lieden, beroeps en vrijwilligers. Ook alles dat in de regio
aan ambulances beschikbaar was ging binnen enkele mi-

Een bij de brand gewonde geraakte gast. 
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nuten die kant op. Toevallig was er op die dag in Hilver-
sum net een bijeenkomst van ambulancepersoneel, een
geluk bij een ongeluk. De politie was eveneens massaal
ter plekke. Toen brandweer en politie arriveerden stond
de zaak al in de hens. Gasten die via de ramen of anders-
zins aan het vuur hadden weten te ontkomen liepen bui-
ten in het donker verdwaasd en in shock rond, al of niet
gewond.
Uit de eerste verhalen kwam vrij snel een beeld naar voren
van wat er moest zijn voorgevallen. Bij het afruimen van
een tafeltje had een kelner een brandende kaars opgepakt
en die even op de tafel ernaast geparkeerd, per ongeluk
tegen een groot boeket droogbloemen aan, één van de
vele decoratiestukken in de zaak. Na contact met de
kaarsvlam vatte het hoge en gortdroge ornament direct
vlam. De kelner poogde het brandende boeket te doven
door het met blote handen te grijpen en heen en weer te
zwaaien, maar hij bereikte het tegendeel. Zijn kleren
raakten in brand. Het vuur schoot omhoog tot aan het
niet lang daarvoor aangebrachte, met zwart landbouw-
plastic bedekte PVC-plafond. De vlammen rolden volgens
ooggetuigen binnen een paar tellen langs het plafond ver-
der de zaak in. Het ging als een sneltrein, zei een slachtoffer
later. Uit de brandende kunststof vielen vurige druppels
en die deden  links en rechts andere decoraties ontvlam-
men. In een mum van tijd stond de hele zaak in lichter-
laaie en werd het zicht door de rook nihil. De kelner die
de fout beging behoorde tot de zwaarst gewonden. In het
restaurant probeerde iedereen in blinde paniek aan de
vlammen te ontkomen, desnoods met geweld. Overle-
venden vertelden later over de chaos. Ze hadden gasten
over elkaar heen zien klimmen in hun drang om aan het
vuur te ontsnappen. 

Op hun buik naar binnen
De allereerste actie van de brandweer was te pogen be-

Het verhaal van Karel Vrolijk

In zijn woonkamer in de Amsterdamse Watergraafs-

meer vertelt de 69-jarige oud-horecaman Karel Vro-

lijk over die avond bij Boeddha. Hij was net met een

groepje vrienden, onder wie zijn broer,  gearriveerd en

herinnert zich dat ze even moesten wachten tot hun

tafel beschikbaar was. Ze konden zolang iets drinken.

We zaten aan de zijkant van de bar,  weet Vrolijk nog.

Het was druk, er waren meer mensen. We zaten net

tien minuten toen er ineens verderop rook te zien was.

Een paar mensen stonden op. Leon, een vriend van me

die politieman is geweest, ging ook staan. Die wist dat

het foute boel was. Toen klonk er geschreeuw, we

zagen vlammen onze kant op komen en konden net op

tijd wegkomen. Mijn vriend Leon pakte een barkruk,

gooide die dwars door een vensterraam en trapte het

glas uit de sponningen. Toen hebben twee van ons

mensen die uit de rook kwamen door dat raam naar

buiten geholpen. Hij schat een stuk of dertig. Ik stond

buiten en tilde ze eruit. Mensen met brandwonden. Ze

sprongen zelf de vijver in, ik heb ze ook zelf in het

water geholpen. Hij herinnert zich scherp een jonge-

tje dat ook zo naar buiten kwam. Maar die wilde weer

terug naar binnen, hij riep dat zijn moeder nog in het

restaurant was. Maar ze lieten hem niet teruggaan.

Niemand mocht meer naar binnen. Maar we hebben de

hele bar leeggekregen. In de vijver lagen de mensen op

een hoop,  onder en op elkaar. Het was onwerkelijk, net

een film. Gewond was hij zelf niet. Maar die roet zat

als het ware in mijn huid, nog dagen. Hij herinnert zich

ook de sporthal waarin gasten van Boeddha werden

opgevangen en met natte doeken gekoeld. Het was

Sporthal Kerkelanden, denkt Vrolijk. Ik had er wel

eens gebasketbald. Maar hoogstwaarschijnlijk is het

de Expohal geweest, die was vlakbij. 

Karel Vrolijk meent zich ook te herinneren dat de

brandweer die avond een tijd naar de brandkraan

heeft moeten zoeken. Dat duurde voor mijn gevoel

ontzettend lang. 
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zoekers, die nog in het als een fakkel brandende pand
aanwezig moesten zijn, eruit te halen. Hoe heftig de er-
varingen daarbij waren is na te lezen in het jubileumboek
100 jaar en nog lang niet uitgeblust over een eeuw professio-
nele brandbestrijding in Hilversum. Auteur Fred Eckhard
beschreef het vanuit zijn herinnering als volgt: Op hun buik
moeten de brandweerlieden Boeddha binnen, zo groot is de hitte in
het brandende restaurant aan de Soestdijkerstraatweg. Op de
grond is het net wat minder heet. Onder dekking van twee hoge-
drukstralen kunnen ze een meter of vijf naar binnen. Hitte en rook
zijn dan zo hevig dat het niet verantwoord is te blijven. Noodge-
dwongen trekken ze zich terug. Met verbrande oren en deels ge-
smolten helmen. Achteraf zal blijken dat ze tot op ongeveer een
meter van de slachtoffers zijn geweest, al is het twijfelachtig of die
toen nog in leven waren, gezien de sterke rookontwikkeling die snel
tot verstikking leidt.
Die eerste poging mislukte dus, de enorme hitte en de
rook waren de brandweer aanvankelijk te machtig. Vol-
gens officier van dienst M. Siebelt duurde het minstens
twintig minuten voordat brandweerlieden met pers-
luchtmaskers wel het restaurant in konden. Intussen
deden ambulancepersoneel en een aantal toegesnelde
buurtbewoners hun best om eerste hulp te verlenen aan
de gewonden. Zo snel als kon werden de zwaargewon-
den naar ziekenhuizen gebracht. In Hilversum, maar ook
naar het brandwondencentrum in Beverwijk en naar zie-
kenhuizen in Amsterdam en Rotterdam. Voor het trans-
port kwamen veertien ambulances in actie. 
De Hilversumse brandweercommandant L. Hageman
kwam daags na de brand nog met een andere mogelijke
toedracht voor de dag. Volgens hem hadden ooggetuigen
gezien dat de brand niet zou zijn begonnen door een
kaarsvlam die droogbloemen deed ontvlammen, maar
was hij ontstaan tijdens het flamberen van een gerecht.
Dit berichtte De Telegraaf op 26 november. Maar deze ver-
sie heeft later geen rol van belang meer gespeeld. Hage-
man wilde ook aan De Telegraaf kwijt dat de brandweer van
het plafond van Boeddha na afloop niets meer had te-
ruggevonden. Boeddha had voor het laatst brandcontrole
en goedkeuring van de brandweer gehad in 1982. Het
nieuwe plafond dateerde van 1986. De gemeente had van
die vernieuwing geen kennisgeving gehad. Volgens de ei-
genaar van Boeddha was het – verlaagde - plafond hem
verkocht als brandveilig. 
De afdeling preventie van de brandweerinspectie, onder-
gebracht bij Binnenlandse Zaken in Den Haag, zei bij
monde van woordvoerder Witloks de dag na de brand: Ik
kan mij niet voorstellen dat het kunststoffen plafond in Boeddha
aan de veiligheidseisen voldeed. Daarvoor heeft het veel te snel
vlamgevat. 
Volgens commandant Hageman, zo meldde De Telegraaf

twee dagen na de brand, was het voor de Hilversumse
brandweer onmogelijk om meer aan brandveiligheids-
controle te gaan doen. In Hilversum zijn zo’n 1600 etablisse-
menten die voor controle in aanmerking komen, zei Hageman.
Dat zijn er te veel. Bovendien is niet duidelijk waar je als brand-
weer de grenzen moet trekken. Wat moet je zeggen van weelderig
ingerichte horeca-gelegenheden waar veel brandgevaarlijk spul
wordt gebruikt? In Boeddha waren zelfs brandgevaarlijke dieren.
We hebben de verkoolde resten van flamingo’s en andere uitheemse
vogels gevonden.
Namens het Hilversums gemeentebestuur was - de on-
langs overleden - loco-burgemeester Rie Bruns als eerste
aanwezig. Burgemeester J.G. Kraaijeveld was onderweg
vanuit haar woonplaats Heerhugowaard. Een deel van het
politiebureau aan de Kampstraat diende als crisiscentrum
voor de opvang van familie van slachtoffers.
Boeddha-eigenaar Yuen Hee-Loy bevond zich toen de
brand uitbrak in Eindhoven voor een ontmoeting met een
zakenpartner van FER. Zodra hij van een kelner via de te-
lefoon de onheilstijding kreeg sprong hij in de auto en
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snelde naar Hilversum. Hij was zo onder de indruk dat
hij er pas in januari in de pers over wilde spreken. Tegen
Henk van der Meyden van De Telegraaf. Tot dat moment
had Yuen zijn adviseur het woord laten doen, omdat hij
het zelf niet aankon.

Juridische nasleep 
Niet veel branden in Hilversum hebben zoveel effect
gehad op brandveiligheidsregels en de handhaving daar-
van als juist deze. Wat er aan wettelijke voorschriften was,
is flink aangescherpt. 
De juridische touwtrekkerij na de Boeddha-brand heeft
jaren geduurd. Centraal in de rechtsgang stond de niet
aangemelde verbouwing in het restaurant in 1986. Omdat
de vernieuwing/verlaging van het plafond niet bij de ge-
meente was aangemeld, bleef dit feit ten raadhuize on-
bekend en kon de gemeente het niet doorgeven aan de
brandweer, die het dan op brandveiligheid had kunnen
keuren. 
Onder de halsoverkop gevluchte gasten van Boeddha had

zich een aantal buitenlanders bevonden, onder wie vier
Franse zakenlieden - twee echtparen. Die begonnen na
enkele jaren alsnog een procedure bij de rechtbank in
Amsterdam, waarbij ze een schadevergoeding van onge-
veer een miljoen gulden eisten van onder andere de ge-
meente Hilversum en de eigenaar van Boeddha. De
Telegraaf meldde dit op 5 februari 1993. De gewonden heb-
ben, omdat het restaurant onderverzekerd was, een deel van de me-
dische kosten vergoed gekregen. De Fransen, twee echtparen, nemen
hier geen genoegen mee. In Frankrijk is het gebruikelijk dat er veel
hogere schadevergoedingen worden toegewezen dan in Nederland.
Volgens de Fransen was hun bedrijf in de paar jaar na de
brand naar de knoppen gegaan wegens de door hen ge-
leden gezondheidsschade. Ze probeerden via de rechter
alsnog al hun medische kosten vergoed te krijgen, omdat
de uitkering van de brandverzekering die niet compleet
had gedekt. 
Hun proces tegen Boeddha, de gemeente Hilversum en
plafondbedrijf Plameco reikte van de rechtbank en het ge-
rechtshof tot aan de Hoge Raad in 2001, die het weer te-

Zo zag Boeddha er net na de brand uit. 
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rugverwees naar het Hof in Den Haag.
De rechtbank in Amsterdam verwierp eind maart 1996 de
vordering van de eisers omdat ze niet geconcretiseerd en aan-
nemelijk gemaakt hadden dat zij daadwerkelijk schade hebben ge-
leden, mede in aanmerking genomen dat zij reeds een bedrag van
de verzekeraar hadden ontvangen. De uitspraak van de Hoge
Raad4 memoreerde vijf jaar later dat de WA-verzekeraars om
hen moverende redenen f. 2.000.000 hadden verdeeld over de
slachtoffers. 
Het enkele feit dat zij in het restaurant waren toen de
brand uitbrak vond de rechtbank onvoldoende om
schade ‘aan te nemen’. Daarop stelden eisers hoger be-
roep in bij het Hof, waar ze met diverse nieuwe verkla-
ringen – onder andere van een ober - kwamen om aan te
tonen dat gedaagden wel degelijk in gebreke waren ge-
bleven. Maar de gemeente zei dat Boeddha bij de laatste
controle in 1983 brandveilig was bevonden. De afdeling
preventie van de brandweer had het over een ‘redelijke
brandpreventieve toestand van het gebouw’. Er was nog
discussie over mogelijke vetaanslag op het plafond die

brandbevorderend zou kunnen hebben gewerkt. Maar er
kon niet van de gemeente worden gevergd te controleren of het pla-
fond vet was geworden. Aldus de gemeente.
De rechters van het Hof stelden geen aansprakelijkheid
vast5 al hielden de eisers vol dat de gemeente de wette-
lijke verplichting had om toezicht te houden en eventueel
als gevolg daarvan dus had moeten ingrijpen. Bij controle
zou dan het nieuwe plafond zijn ontdekt. De eisers stel-
den de gemeente Hilversum aansprakelijk, omdat
Boeddha al enkele jaren niet meer een brandinspectie had
ondergaan. Ze vonden dit een vorm van nalatigheid. Maar
een belangrijke overweging van het Hof was dat de
Brandveiligheidsverordening de gemeente niet ver-
plichtte tot ingrijpen als de rechthebbende van de inrich-
ting – de eigenaar van Boeddha – de verplichte
kennisgeving niet had gedaan. 
Eisers uitten ook veel kritiek op de gebrekkige vlucht-
mogelijkheden voor de gasten in het restaurant. Tafels
hadden dicht opeen gestaan, loopgangetjes waren te
smal geweest. En volgens de eisers draaiden sommige

Het gerestaureerde pand van Boeddha.
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deuren aan de voorzijde naar binnen open, niet naar bui-
ten. De gasten hadden juist tegen de deuren geduwd
waarbij ze niet open gingen zodat er kostbare seconden
verloren waren gegaan.
Er is sinds Boeddha, Volendam en de vuurwerkramp in
Enschede veel verbeterd op het vlak van preventie, ver-
gunningen, controle en handhaving van regels. Ook de
bescherming van brandweerlieden, die een brandend
pand moeten betreden om mensen in nood te localiseren
en te redden, is beter dan in 1988. Er is brandwerende en
hittebestendige kledij beschikbaar. Sinds 1994 heeft de

Hilversumse brandweer speciale pakken die beschermen
tegen chemische vloeistoffen. Er zijn gaspakken die gif-
tige dampen weerstaan. Er is apparatuur die toestaat te
ademen in panden die vol rook staan. En via de helmen
kan worden gecommuniceerd. Maar brandbestrijding zal
nooit helemaal zonder risico zijn. 

NOTEN

Eckhardt, Fred,  In 100 jaar en nog lang niet uitgeblust, een eeuw professionele brandbestrijding in Hilversum.  Uitgave Brandweer
(Hilversum 2007).
Het draaiplateau heeft de brand van 1988 overleefd en ligt er nog steeds, nu in het restaurant dat Boeddha Oriental heet
en eigendom is van de Chinese familie Zhu. 
Zie 1. De tankautospuit en een hoogwerker waren volgens de brandweer binnen drie minuten ter plekke.
Arrest van de Hoge Raad dateert van 22 juni 2001. 
Tussenarrest Hof Amsterdam van 4 december 1997, eindarrest van 22 april 1999.

Prins Bernhard als middelpunt bij een feestelijke uitreiking van een cheque ten gunste van het Wereld Natuur Fonds.
Rechts op de foto eigenaar Yuen Hee-Loy (Foto Ton Kastermans )


