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Van de redaktle
De geschiedenis van rrvel theiÍnrl

Veltheim herleeft
oude bekenden

Naschrift

VAN DE REDAKTIE

Zoals u ziet 1s rBaenner hel nieuwe jasje waarin hel vorig
jaar gestoken werd alweer ontgroeid: voortaan verschijnt
ons blad in een wat vohrassener formaat.
Nog een verandering: onze hoofdredakteur, de heer J. Krui-
denien, heeft zijn taak overgedragen aan mevrouw H.L.M.
Vink-Postema, zodat hij zelf als gewoon redaktielid meer
tijd krij8t om onderzoek te doen, kontakLen te leggen etc.
ten behoeve van artikel,en in ons tijdschrift,
De redaktie van rrBaernerr en het bestuur van de Historische
Kring Baerne willen de heer Kruldenier hierbij hartelijk
danken voor het vele werk dab hij gedurende jaren verzet
heeft en hopen dat hij nog veel interessante bijdragen aan
ons blad zal leveren.
Een groot deel van dil nuruner is aan rrveltheim'r gevrijd,
eens een statige villa met een enorm, prachtig aangelegd
park, nu door de verregaande staat van venwaarlozing waar-
ln hel gebour^r zich bevindt voor vele Baarnaars een sleen
dês aanstoots. Er is goed nieuws Le melden: rrveltheimrl
heeft een nleuvíe eigenaar die het huis zijn oude uilerlijk
weer wil teruggeven.
Mevrouw G.H. Grootendors l-Doornekamp doet ullgebreid ver-
slag van de geschiedenis van het huis en zijn bewoners,
terr^rij I nevrouw E. lJi lsenburg-Horsman een gesprek had meL
de huldige e igenaan.
Ook treft u in dit nummer een artikel aan (eveneens ge-
schreven door Ínevrouw Wilsenburg) vJaarin verschillende
markante Baarnaars ult hel beqin van deze eeuw de revue
passeren.
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DE GESCHIEDENIS VAN ''VELTHEIMII

In onze Kring doen wij misschien te v.reinig aan het behoud
van monumenten. Tijdens discussies over dit. onderwepp in
ons bestuur bleek telkens weer onze onmacht. Verder dan
een bnief in gevallen van drej-gende sloop konden onze ak-
tivitelten Ín feite niet gaan. Gelukkig staan diverse pan-
den op de officiële lijst van monunenten. En gelukkig is
er ook nog het bekende dikke archi lec tuurrapport van het
Bureau voor Stedebouw Ir. F.J. Zandvoont, uitgekomen ln
oktober 1 979.
Maan staat een pand niet op de officiële lijst van monu-
nenten en komt het evennin voor in genoemd architectuur-
rapport, wat doe je dan?
Baannse villars, die ooil een lust voor het oog Íraren,
zlen we soms zienderogen aftakelen. Wie - ja r,íie - kan
eigentijk de eigenaan(s) aansporen hun bezit zorgvuldig te
onderhouden? Achterstallig onderhoud! Het is een bekend
feit, dat naarmate men onderhoud langer en langer uil-
ste1t, de hersLelkosten nieL ve rhoudingsgerrij ze, rnaar kwa-
draalsgewijze ve nvee lvoudigen. Tenslotte líordt sloop de
goedkoopste oplossing, zeker als heL desbelreffende pand
ruimte bledL voor meerdere nieuwe wooneenheden.
Aldus van gedachten r.rlsselend in ons besiuur zagen we
steeds donkerder wolken saÍnenpakken boven de vi11a Vel"l-
heim. Deze eens zo fraaie vil1a begon zo langzanerhand een
doorn in het oog van vele Baarnaars te v,rorden, Eén ding
kun je nog doen real-iseer je je dan. Trachten de geschiede-
nis ult te zoeken en aantonen hoe het ooi-l gev,/eest moet
zljn! Met in je achterhoofd ergens nog een sprankie hoop
... wie weet !

Noem het Loeval als je dan de eerstvolgende keer in het
Rijksarchief in Ulrecht wordt aangesproken door de daar
ÍJenkzame heer H. de Lanoy Meijer met de vPaag of ie in
Baarn ooil van een villa Vellheim hebt gehoord. 0f die
nog bes taal? ? ?

Zijn interesse gaat naar Veltheirn uit' oÍndal een recht-
streekse voorvader, een zekere Johannes PhiJ"ippus Meijer,
het tussen 1818 en 1821 heeft laLen boulten.

f
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Hlj overhandigt je zelfs een klein schetsje van een drie-
hoekige lap grond meL bos en tuin. Voor mijn rnan en rni j
werd dil schebsje aanleiding nu maar door te zetten en de
hele geschiedenis van Veltheirn uit te zoeken. Hij in het
kadaster, ik in het Rijksarchief. Met gegevens uit het
Gemeen te-archiefl en de collectie Oudheidkaner Dasten de
stukies in elkaar !

Eerste elgenaar van Veltheim: Johannes Pb1llppus Meijer
(geb. Afdam 28-1-1779, + Gendringen 6-7-1852) en zijn
echtgenoLe Dirkje Maria Bange (geb. Ardam 8-7-j 785, +
Doesburg 1-4-1863 ) .
Foto van miniatuuntje geschilderd t.g.v. hun zilveren
huwelijksfeest op 10 mei 1832.



craag nemen we u in geoa.ntJn meê naar het kantoon van de
Baarnse nolaris Frans Pen op 2 mei 1818. Daar verschijnen
Vrouwe Adriana Hasselaar, echlgenote van Charles Higglns,
en Johannes Phlllppus Meijer, koopman le Amsterdam.
Adriana Hasselaar verkoopt aan Meijer:
1) een bosje, groot een halve morgen en - t,en oosten daar-

aan grenzend -
2) 150 roeden grond beplant met berkenhakhout en enige op-

gaande jonge bomen, gelegen aan de Schapendrift (nu
Kerks traat-Dalweg )

voor de somma van f 1,230,-- of Hollandsch Courant zoals
nen toen zei.
Adriana Hasselaar had de stukken grond venkregen door ver-
erving van haar eersfe echtgenoot, Jacob Anlhony de Roth,
die het bosje in 1792 had gekocht van Hendrik niêlveld
(eigenaan van Írat we nu als Rusthoek kennen) en de 150
roeden in 1789 van Maria Aardse, wedui,re van Evert Albertse
de Bruyn.
cetuigen bij de transaktie op 2 mei 181 I zijn de Baarnse
schilder Gerrlt Veldhuijzen en kantoorbediende Hendrik de
Beer.
Meijer laat geen gras over zljn pas verwonven bezlt groei-
en. Hij laat een fraai dubbel herenhuis bouwen en een
daarbij passende tuj-n aanleggen. Meijer noeml zijn buiten-
verblijf ÍVeltheimÍ. Hoe hij aan die naam koml? Wel toe-
passelijk denken we, een "thuisÍ aan de veldkant van Baarn
(in tegenstell-ing to! de boszijde, waar lte 1n later jaren
een rr!,laldheimrr vinden ) .
Frappanl bl1jft echler, dat de grootvader van Johannes
Phillppus Meljer uit het Duitse Grupenhagen koÍnt aan de
Weser. En niet ven daar vandaan ligt een plaatsje VeIt-
heim !

Het schijnt deze Amsterdanmer niet zo voor de wind te zijn
gegaan als hij in 181 8 mogelljk verwachtte. Nog geen dnie
jaar later, op 9 maant 1821 , zíen we tv.tee Amsterdamse
rnakelaans bij nobaris Frans Pen zitten als gemachtlgden
van Meijer (die ln Amsterdam op de Singel bii de Utrecht-
se Veer woonde) betreffende een op 17 maarL 1821' 12 uun'
te houden veiling ten huize van Jan de Bruyn, kastelein
in het State-Wapen (afgebeeld op de omslag van rrBaernerr).

o
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Ten overstaan van nolaris Frans Pen zal geveild worden:
rrEen exlra welgesitueerde en aller aangenaamst gelegen
Hofstede genaamd Veltheirn met desselfs kapltale heght
sterk en weldoontirnmerd nieuw gebouwde dubbele Heeren Hui-
zinge, nuim koetshuis en stalling voor 2 paarden, mits-
gadens fnaaie in de Engelse smaak bevallig met hooglên en
laagten aangelegde bloem- en moestuin, nenagerie, bergje,
slingerbos beplanl met eiken, opgaande boomen en hakhout
en verdere beplantingen en bepoLingen Belegen aan de Baann-
se Deken te Baarn enz.rl
A1 dit fraais is dus binnen 3 jaar gebouhrd en aangelegd!
Hoe het huis er van binnen uÍtzag weten hre niet, maar
fraai gemeubileerd Íías het zeker. 0.a. lezen hre in de ver-
koopvoorwaarden, dat "onder de verkoop zijn geensinLs be-
pnênên ênip.ê .lêr sniêp.êl_S Of andere meubelen Wel-ke in de
te verkopen huizinge gevonden wonden of voorhanden zijn'r.
Wat hadden we graag een kijkje genomen! De spiegels zullen
de vertrekken nog fraaier en imposanten hebben doen l1jken.
De hoogste bieder (J 10.000,--) in het Stale-Wapen bleek
de in Baarn wonende Pieten Cornelis de Roth te zijn, die
echter t.b.v. de Amslerdamse koopman Henry Frasen (wonend

^n .lê Lêi7ê-<oFá.1^f \'l ákhi i dê Hrrjdênc+FA2fI ^ntnad.
De akte werd nog diezelfde dag in het State-Wapen gepas-
seerd met als geluigen de afslager Jacob van Dijen en
cerrit Veldhuljzen. Henry Fraser moet het geheel hebben
uitgebreid en verfraaid. 0.a, liet hij een tuinmanswoning
bouwen .

'r,.,--lf i--, l-^+ 'i iF d^^/i ^h ?n i.hrr.r'i 1R?? - hêêft hi itwoorr Jadr - vvv LtJLt uvvv vP Jw Jarrqar rrvLr e L,rJ

ervan kunnen genieten. Op 1'1 mei 1833 verscheen, wederom
bij Frans Pen, de ontvanger der DÍrecte Belastingen Chris-
tiaan Fraser als gemachtigde van Henryrs $reduwe, Frangoise
de Perrok, om Veltheim te verkopen (voor Í 10.750r--) aan
Jacob Willem Dedel, lid der 1e Kamer der Slaten Generaal
en r.ronend Ín Den Haag.
Behalve de rrlaLer nog werkelijk verbeterde herenhu iz ingerr ,
zo Ínogelijk nog mooier omschreven dan in 1821 , omvat de
transaktie ook een tuinrnanswonlng en enige stukken bouw-
land en bos, gelegen op de Baarnse Deken. Alles wal nagel-
vasl is !.rordL meeverkocht. ook de zonneschermen!
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Fraser had zi jn bez-E vooraL ui Lgebne,'d met stukken bour^r-
land op de Deken, die we grofweg noeLen zoeken len noorden
van Zandvoortweg en KerkstraaL en de huidige sportterrein-

Ook Dedel ên ziin áchtEe..'to Ap'nês M,-i, c^nvên Hooft.
lieten de nodige verfraaiingen aanbrengen. Er kwa.n een
oranjerie, kas en een koepel, zoa-Ls geheel in het. tijds-
bêê|d vrr diê ie-ên 'ras'.e,
ïJêt I i ikt- r^rêinis zin\ról u te vermoeien rneL alle Stukken
hakbos en bouwland dle aangekocht of verkocht werden.
Misschien moeten we wel even stilstaan bij de menagerie,
.liê al in 1R2I L'^rdf oênóên.l êlrên.le in 1A?? ên hii Iàtè-
re transakties. Mogelijk denkt u aan een afgerasterd stuk
grond met lammetjes, geiten en mogelijk kippen en eenden.
Niet onmogelijk, maar is het eng waarschijnlijk? Met de
Schapendrift langs hun huis, r.raan twee maaL per dag een
grote kudde langs Lrok (een goede afrastering Ínoet voor-
komen hebben, dat de bladeren van struiken en bosjes !^rer-
den afgevretenl) zal de voorkeur voor schapen en geiLen
niet bijster groot geireest z.ijn, meL uitzonderjng mjsschien
van enkele bokjes voor de bokkenwagen van de kinderen.
FêFrlêr ^.eeèn ir 2^tr eiêrfrrin mêi 5i iznndêl-ê oewassen
ietr,rat uiLheems aandoende vogelsoorten. Sierlljke pauwen
en goudfazanLen zouden er op hun pLaats zÍjn geweest.
N. nêda | | < ^r'êr] i i.iên hêq1[i rên 7i in urêdr]^rê!J u! rr J!rruru!'. 4r J.'
ters tot verkoop. 0p 26 oktober 1848 komL notaris Harmanus
Pen (opvolger van Frans Pen) naar de villa, waar de in Den
Haag r.ronende Jonkvrouwe Margarebha Cornelia Dedel aanwezig
is en mede opt.reedL namens haar moeder en haar in Hamburg
ríonende getrouwde zusíe",
Voor -f 7.000,-- wordt aan de heer Isaac Meulman, corurissio-
naln te Amsterdam, verkochL:
. j ,lê hrri fFn.Jl ^ats 

\iêl thaim hèql a^rdê in êên cAOitaale
heeren huizinge, koetshuis en stalljng voor 2 paarden'
tuinmanswonjng, oranjerje, kas, menagerje, koepel, berg-
je, slingerbosch met opgaande boomen enz,
Met tuin, bouwland en hakbosch tezamen groot 1 bunder
9 roeden 9 ellen.

2) Ca 48 roeden 50 ellen tuingrond gelegen over de buiten-
plaats, belend ten zuiden de weg (Zandvoortweg) enz.

'Ís.
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\IêlÍ hêiín f ên ti idê v4n mêvh. .l E. l4êrr'lrà4-IJêi ihfoek,
Foto genomen op I november 1892. Rechts de winkel van
Mes s ina .

VerEêl i ikend met, 18j-l c^nci ^i-ênên ,.rê .lai \Ió1 I heim nu WOndL

verkocht met iets neer aangrenzende grond, doch van de
gronden op de Deken verkopen de Dedels slechts een klein
gedeelle, 48 roeden 50 ellen.
Pikante bijzonderheld is nog, daL de brandverzeke ri ng reeds
betaald ls tot 1 maart 1850 voor een bedrag van Í 16.300,--
(dus rneer dan twee maal zo veel als de Í 7.000,-- waarvoor
het totaal verkocht wordt). De koop/verkoop gaat in per '1 5
november 1848 m.u.v. de LuÍnmanswoning, die per 1 februari
'1849 wordt overgedragen. Getulgen zijn de Baarnse veld-
vJachters Jan Boering en Jan Oonk.
Bijna 20 jaar - tot z.ijn overlijden in Baarn op 9 juli
1868 - zal Isaac Meulman heer en meester van Veltheim ziin.
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Uiteraand Lezamen meL zijn echtgenote Johanna Elisabeth
Heijbroek, dj-e na zijn dood op Veltheim blijft wonen tot
ook zij op 4 januarl 1894 overlljdt.
A1 gauw na de aankoop in 1848 begint Meulrnan zijn buiten
uit te brelden en te verfraaien. In zijn tijd moet Veltheln
het toppunt van zijn glorie hebben gekend. Ooit strekte het
bijbehorende terrein zich uit tot aan de Eemnesserweg bij
de Nieuwslraal.
Zo heefl hij in 1850 een nieuwe oranjen-ie laten bouwen,
wanl op 4 oktober van dat jaar vraagt hij vergunning orn

zi-jn rasLervrerk bij de nieuw gebouwde oranjerie te mogen
verplaatsen, Zoekend naar die nieuwe oranjerie zien we op
een kadastrale tekening uit 185'1 stal, koetshuis en oranje-
nie onder één kad.nr., sectie B 1987, getekend. Een vnij
gnooL complex, dat we gemakkelijk kunnen terugvinden aan de
Zandvoortweg. Hef complex behoorl nu aan de heer A. van der
Eyden, die zijn zaak in de l-inkervleugel (van de Zandvoort-
weg af bezlen) heeft. In het middengedeelte vinden we de
groentezaak van de heer S. DenekaÍnp, terwijl de rechter-
vleugel nu als opslagplaals van de heen Van der Eyden
diensl doet (voorheen auLobedrijf V.d. GooL). Van die rech-
tervteugel {huis nr. 3) 1s de gevel aan de Zandvoortweg nog
vnijwel intakt.
In het pand werd uitenaard het nodj-ge verbouwd. Er rverd
woon- en winkel-ruimle gecreëerd, plafonds verlaagd enz.
Toch zijn en verschiflende originele elementen terug te
vinden, zoals een orlginele tussendeur, een marrnenen vloer-
lje, een vloer van gele handvorms teen tj es en niet te ver-
gefen de kelderruimte. In de trslalrr zíen we waan de ruiven
voor de paarden waren en de gienpul. Hel mooist van alles
is echter de fraaie kapconslructie met vrijstaande rrgebogenrl

draagbalken. Meul-man vergroot, verfraait en rrkoestertrr zijn
bezit zouden we kunnen zeggen. Zo koopt hij eind 1850 70
roeden grond, waardoor trzijn villa beter uitkomtrt.
Van gemeentewege wênden intussen de sparnen l-angs de Dalweg
gerooid en jonge beuken aangeplant.
In de notulen van de Gemeenleraad komen we de naarn van
Meulman diverse malen Legen. Bijv. in 1864 wanneer besloten
wordt lot hel venleggen van de paden 1n het nieuwe plantsoen

ts
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(jawel , u moet zich heel wat hujzen wegdenken) zodanig,
dat de grote )-aan zal lopen langs de tuin van de heer Meul-
man en de huizen van Brouwer, de weduwe Daatsefaar en Evert
de Ruiter (aan de Verlengde Dalweg, nu Berkenr^/eg), aan ríelke
personen tevens de huun werd opgezegd.
Pi i [4êrrlmanrs ^\rêr.] i idên - hêt ê.htnarF is l-.in.iênl.^s oê-
bleven - 1s zijn weduÍ,re voor 7/8 en zijn moeder voon 1/8
deel erflgename. Het zou be ver voeren u een nauwkeunige op-
somming te geven vraaruit heL te verdelen goed bestond,
E.h1êr inrlnrrlz tê oêlrèn hêh,l1rê rlê hIifênnlaafq

net koetshuis enz. als eerder omschreven, is er sprake van
2 gemetselde schunen, dilo broeikas, bloemenbak, tijmkas,
2 broeibakken, 30 bnoeinamen mel losse bakken, bloemenkas,
moesgrond en dennenbos aan de Zandvoortseweg. Verder een
perceel noesgrond met boomgaand en wijngaard (was het kll-
maat desLijds rnisschien wal milder of hebben de zojuist ge-
noemde 30 broeiramen met losse bakken iets met deze wijn-
bouw te maken?), badhuis en goudvisvijver, een stuk overbos
^f 

I êêl l.nd oêl êoên "^n À^ Ltri fên^l 
^al 

e
' urru t iruleberr v|/ wsrrrfé ylaq ur .

In de opsomming van percelen en perceeltjes bos, tuin en
bounland zien we ook 3 tenreinen van vermaak, t.w. van a)
50 el]en, b) 55 roeden en c) 1 bunden '1 4 noeden 4 ellen.
Wat we daaronden moelen verstaan?
Zeker geen speelluin met schommels e.d. voor dil kindenloze
echtpaar. Eerder noeten we denken aan rozenbogen, kunsLig
oè<.hórên hroên ên hêêefêr,q hên.êri,v Crp^Í iêq f^niêintiêa
ên hêêl dêhoróênên Tn êl L oê1r,1 rlê h^êl-. lêe mêl

een pergola van bijzonder fraaie - mogelijk exotische -
planLen.
\/^l fhê im iq ^ndênl^and 

hl i i f .roa- De in Amster-
dam geboren Johanna Heijbroek noet zich in Baarn lhuisge-
voel d hebben. Als ze 54 jaar is neemL zjj een gezelschaps-
.!'r"ê ílê áo-iFnioê Í1ónnpl 'F M^?ia RDVVê'|- bi i ziCh in hUiS.
Het is dan 1869 en eÍ'beslaan plannen voor aanleg van de
Ooslerspoorweg van Amsterdan naar Amersfoort. Na verloop
v.n -. id Lr.r.íl j-. dÊ hêl Ano.fÊl l i np. rr.n ocpoade ArnSLefdamse
fanllies voor Baarn steeds gnoter.
We weten het, makelaars en gronds peculan ten komen en er
wordt zo ongeveer een heel nieuw Baarn bij Bebouwd.
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Pension Velthein nond 1 900.

Geen wonder dat, vranneer Johanna Heijbroek i-n januari 1894
overlÍjdt, het grondbezit aanmerkelijk klelner is dan bij
het overlijden van haar man Isaac Meulman 1n 1868.
Haar errgenaÍnen zijn vele neven en nichten, zowel uit de
familie Meulman als uit de famllie Heijbnoek, Vele enfge-
nanen zijn dan ook aanwezig in Hobel Velaars op de Brink
(nu Hema) op 17 april '1894 wanneer Veltheim enz. openbaar
verkochl gaat worden. Notaris ls nu Mr. Franciscus Pen,
opvolger van Harmanus Pen.
De veillng omvat 3 llems:
1) De Herenhuj.zinge, oranjerie, koetshuis en paardenstal

enz. tussen Datweg en Zandvoortêrvteg enz,, Lezamen
groot 1'1 9,97 arei

2) Moestuin met druivenkassen, tiiÍnkas en bloeÍnenkas, 3
schuren en verder getiÍnmerle, erve en !reg, belend ten

íS'
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zuiden aan de Zandvoortenweg enz., Lotaal 53,60 are
groot;

3) Een tuinmanshuis, houten loods en erve aan de Dalweg,
grool 3,35 are.

We vragen ons naluurlijk af hoe Veltheim er eigenlijk van
binnen heeft uitgezlen. We weten a11een, dat er in 1821
spiegels hingen, die niet werden meeverkocht, maar hebben
geen idee hoe de Frasers en Dedels zich innichtten.
In de koopvoorwaarden bij de veiling in 1894 wondt gelukkig
een fiBje van de sluier opgelicht over het lnterieur van
Johanna MeulÍnan-He ij b roek. Hierin staat te lezen, dat de
koper van de villa zich verplicht voor J 500,-- tevens over
te nemen:
rreen gegoLen ljzeren verwarmingskachel met plaat ên pijpen
in de vestibule, schoors teenspiegel in gelakte lijst in de
groene zaal, een s choors teenspiegel in fresco geschilderde
lijst en dnie fnesco geschllderde galeriën 1n de groote
zaal, 22 geschilderde zomerramen, daarbij behorend geschÍI-
derde blinden of luiken en 8 ophaaljalouziën net kappen en
lijsten aan de gevel, een houten vloertje voor de luin en
4 kelderluiken zich bevindende op de zolder van het koets-
huisrr .
De moeder van onze secretaris, de heer B. Braat, was een
meisjê Heijbroek en uit haar mond hebben haar beide zoons
uiteraard verhalen over rrtante Meulman op Veltheimrt ge-
hoord. Zo weet onze secretaris te vertelLen, dat Daloond,
het ons allen bekende Zwitserse chálet op de hoek van Dal-
weg en Berkenweg, ooit in gebruik moet zijn geweest als
badhuis. B1j de stukken van 1894 vinden we echter niets
over een badhuis. We1 in de stukken van 1868 na het oven-
lijden van Isaac Meulman. Er is dan sprake van (Kad,sectie
B 1125) een badhuls, groot 70 ellen.
We zouden te veel afdwalen rranneer v,re nu uilgebreid op dit
badhuis zouden ingaan (volgt l.z.t.), maar vasL sLaat, dab
er op de plek van Daloord rond 1850 reeds een klein bad-
huis stond.
Tenug naar de veiling in Velaars ln 1894: Eigenaar van het
geheel, alle 3 ltems, wordt Genrit van der Horst,



De volgende dag verklaarb deze echten item no. 2 (moestuin
met druivenkassen, lijmkas enz.) Le hebben gekocht in op-
dracht van Jan HarbrÍnk Numan, die het voor f 6.100r--
aanvaardL. Wanneer Gerrit van der Horst tien jaar later,
ón q iuni lqOÁ in Rearn. .\rênl iidf is in rlc Akte van
scheiding en dellng van 19 auguslus d.a.v. (notaris Sebas-
tiaan Cambler van Nooten) tussen zijn weduwe Johanna
Gesina Brugman en vijf dochters alleen nog sprake van de
bujLenptaats Vel theim, bestaand in een herenhuis, aanhori-
ge betimmeringen, erf tuin en park, gelegen enz. enz.,
groot 119,97 are.
Als ook Johanna Brugman overleden is - op 12 okbober 1911
Le Baarn - verschijnb op 8 augustus 1912 bij de Baarnse
noLaris Abraharn BeeLs de heer Johan Philip KorLhals A1Les,
Korenfactor in AmsLerdam en getroulld met één van de doch-
lers Van der Horsl. Namens de andere vier in Den Haag
wonende ongehuwde dochtens lreedt Cand.Nots. Cornelis
Onnen op. De vi1la VelLbeim enz., nog steeds groot 119,97
are, wondt getaxeerd op -f 40.000,-- en komt aan Korthals
Altes en zljn echtgenote. Aan de andere vier erven beLaalt
hij Í 32.000,-- oftewel Í 8.000,-- aan elke zuster van
Fenna.
Bour,rgrond is zeen ln trek in Baarn zoals we weben en als
Korthals AlLes acht jaar later op i0 maart 1920 (Nots,
F.P.E. van Ditzhuijzen) Veltheim gaat verkopen' Iezen we
in de stukken niet meer de termen buit.enplaats of heeren-
huizjnge, naar rrpensjon Veltheimrr, gelegen Kerkstraat 1'
met oranjerie, stallen en woonhuis, grool 35,47 are.
Acht jaar geleden was dal nog bijna 120 ane!
We komen zo onderhand op voon de huldige oudere generatie
Baarnaars steeds bekender terrein, want wie zien we als
koper voor "f 34.000,--? Everardus Theodorus Hagenan ' pen-
sionhouder in Baarn! De heer Hageman is behalve pension-
houder kennelijk ook een goed zakenÍnan. Ruim een iaar later
(op 12 augustus i921, hlederom bii noLaris Van Dj tzhuiizen)
verkoopt hlj Veltheim met erf en tuin' SrooL 27 

'1o 
are.

Daar is dus weer bijna 8,5 are afgeknabbeld!
Een goed zakenrnan zeiden we, want hii verkoopL voon
Í 42.500,-- aan de in Baarn Ííoonachtlge heer Gerrit Bern-
hard Franz Brandts Buijs, voormalig superinlendent der

Íf



Achterzljde van villa Vel the im.

Suikerfabrieken der Ned. Handels Mij.
He! zj.eL ernaar uit, dat Veltheim zo onderhand in handen
van speculanten terechtgekornen is, want weer lwee jaar
laler, op 15 oktober 1923 bij een Amsterdanse notanis
Butát, venkoopt Brandts Buijs, nu voor Í 42.000,--, aan
Dr. Henrick Hubert Schieflfer, zonder benoep, te Arnsterdam
wonend a1s enig directeur der N.V. Bouw- en Exploitatie
Mij Heclor !

Ietwat verbaast lezen lre onder de verkoopvoorwaarden t dat
op het verkochte perceel nimmer gebouwd mag vJorden, weLk
verbod wordt gevestigd ats erfdiens tbaarheid ten laste van
het verkochte !

Wat een Bouw- en Exploitatie Mij en dan eigenliik rnee Ínoel?
Hoe dan ook, anderhalF jaar later Ííordt het weer venkoch!
meL ztn 27,10 a"e. Op 16 rnaart 1925 Saat het (nolaris Van
Ditzhuijzen) naar de op de Eemnesserweg 38 wonende heer
Bernardus Marie cornelius van Rljckevorsel voor de somma



van ,f 19,000r--, Opnleuw beperkende bepalingen, zoals het
bouwverbod als erfdiens tb aarhei d, maar bovendien betref-
fende de grensscheiding. Overigens mag op het aangrenzende
perceel nimrner enig bedrljf worden gevestigd in strijd mel
de hinderwet. Ook mogen daar geen caférs, uitspanningen,
lunchrooms e.d. komen, één en ander op straffê van weder-
zÍjdse boe les.
Komen we nu in rusliger vaarwater? Ten dele. Aan de bijbe-
horende grond wordt verder geknabbeld, evenals - helaas -
aan het huis. Bij een verbour^ring rond 1930 verdwijnt een
stuk van de vleugel aan de zijde van de Zandvoorlweg. DezeI'afkapplngrr is nog duidelijk te zien.
0p 2 november 1934 (notaris Rdmer) verkoopt Van Rijcke-
vorsel , bankdirecleur, de villa met tuin aan de Kerkstraat
''l , nu nog maar 1'1 ,65 are groot, aan de in Den Haag wonende
koopman Franciscus Carolus Maria Cornelis Notten en wel
voor -f 12.000r--. Hoe het met de metertjes grond in elkaar
zit i^teten we niet precies, maar nog diezelfde dag verkoopt,
Notten VeltheiÍr met 23 m2 grond meer - dus 11 ,89 are
groot - door aan een in de Brinkstraal woonachtige koopman
Gregorius Johannes Groen, en rlrel voor "f i3.500,--.
Een kwart eeuw van rust rond Veltheim is nu aangebroken,
maar... in het jaar '1 960 bestaan er plannen voor sloop en
nieuwbouw. Een flalgebouw met vier woonlagen en een winkel!
Laten we er kort over zijn. Het ging irnmers niet door!
De heer Groen is naar Amersfoorl verhuisd en zijn gewezen
echbgenote verkoopL Veltheim in 1968 aan buurman Slager
Rudolf Bokma. l,,iie in zijn supernarkt ging winkelen kon
vlak achter de villa parkeren,
Veel Baarnaars hebben in de loop van vele jaren in Veltheirn
of een gedeelte daarvan gewoond, soms maar heel korLe
periodes, Vele r.ron ingzoe kenden vonden er een tijdelijk
onderdak.
Dat zo vele verandeningên de villa nlet ten goede kbramen
ligt uiteraard voor de hand, We zagen de toekomst somber
in ên êên rirêic'ên.lê sl^^n n^dêr,hii L^nêh
Dat er nu toch een happy end gaat komen aan de geschiede-
nis van Veltheim weel u intussen. De heer en mevrouv,r Kete-
laar kochlen het. Niet voon dê sloón ên ook niêl - $rant dat
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zou onmogelijk zijn - om het in oude luister te herstellen.
SteI u voor! Wat zou er alleen al in de wijde omgeving af_
gebroken moeten worden en aangeplant om - met Isaac Meulman
sprekend - rrHet huis beter te doen uitkomenn!
Maar toch... Veltheim zal niet verder verloedenen. rnaar een
waardig en r^raardevol getuige zijn uit een glori-erijk ver_
Ieden. Een stukje, een klein stukje, geschiedeni-s blijft
toch bewaard !

G. H. Gnoo lendors t-DoornekamD.

Bronnen :
Rijksarchief Utrecht, not. archieven Baann
Archief Dienst v.h. Kadaster en de Openbare Regislens
Archlef Geneente Baarn
Archief Collectie oudheidkamer

Eén en ander krdam tot stand mede dank zlj gegevens (w.o,
Foto minlatuuriJe eerste eigenaar). van de heer H. de Lanoy
Mej.jer en kad. ulttreksels en tekeningen, opgespoord door
de heer L. J. C. J. H. Groolendorst.

e



to

VELTHEIM HERLEEFT

Zij bestaan dus toch nog: mensen, dle een zwak hebbên voor
oude huizen. Er wordt wel eens beweerd dat rnen in ons land
wej.nlg gevoelig is voor oude gebour^ren. Kijk Ínaar naan heL
niet zo verre verleden. Tijdens het eind van de vonige en
ook nog in het begin van deze eeuw werd er inderdaad nogaf
harteloos omgesprongen mel vaak karakleristieke bouwwerken.
ZÍj gingen zonder pardon voor de bijl; oude kerken, grach- n
tenpanden, buitenplaalsen, en protesten uit de bevolking,
soms samengebundeld in verenigingen, werden koeltjes opzij
geschoven. Oud moest plaats maken voor nieuw, was het pa-
nool en nóg kan nen deze kreel horen.
In Baarn zijn er dankzij deze roekeloze slachtingen heel
wat fnaaie vilIars, koelshuizen en oranjerieën vendwenen;
zij moesten plaats maken voor bungalows, flats en bejaar-
denwoningen. En nog steeds spieden proj ekton tr,,/ikkelaars in
onze geneente naarstig rond om mogelijke percelen in te
palmen, te slopen en er moderne kroningen voor in de plaals
te zetten. rrLogischrr, zeggen economen en sociologen, Itdie
grote bakbeesten nogen dan weL eens veranderd worden Ín
kan loorgebouwen, voor particul,iere bewoning zijn ze niet
meer geschikt. Geef de mensen kans gerieflijker en econo-
Ín j-scher le gaan wonen.rl
Soms blijft, vreemd genoeg, een huis in Baarn toch nog on-
gernoeid; het verkommerb dan wel op den duur maar... het
blijft staan. Ook het oude Veltheim overleefde de diverse
aanslagen in ons dorp en het zlel ernaar uil dat het apanLe ra\
pand, dat. zo schitterend 1s gelegen tussen Dalweg en Zand-
voonthreg binnen afzienbare tijd iets van zijn oude luisLer
zal herkrijgen. Het venwaarloosde huis was onze plaatsge-
noot J.N. KeLelaar al janenlang een doorn in heL oog. Hij
houdl kennelijk van oude behuizingen en bekeek Veltheim
niet louter als zakenman naan ook als herschepper van Í,rat
eens een Piante woonstee was. Hij voelde de prikkel om er
ween iets moois van te maken. rrKi jk'r, vertelde hlj ons,
rrals ik het alleen maar uit zakelijke overwegingen had ge-
kocht, dan had ik de hele boel beter kunnen slopen. Maar
lk zie r.iel degelijk mogelijkheden om de zaak rendabel Le
maken ,
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Het terugbrengen in de oorspronkel i" j ke stijl wordt te kost-
baar, naar Ík wil het huis zijn oude uiterlijk hreer geven
en het woonconrort aanpassen aan de hedendaagse behoeften.rl
Het ls zijn bedoeling een aantal wooneenhêden te creëren
en heL sousterrain als kantoorruimte te gaan benutten.
65% van de oppervlakte wordt voor bewoning geschikt ge-
maakt, de overige 35% blljft over aLs kantoorruimte. De
parkeerplaats die aan de Dalhreg ligf, moet gedeêlt,elijk
blijven bestaan, naar wordl in zoverre gewijzigd, daL de
doorloop naar de Zandvoortweg verdwijnt. Groen en heesters
zullen het geheel mil ieuvriendelij ker rnaken.
Aan he! huis zelf wordt op dit ogenblik hard gewerkt, wanl
de eigenaar hoopt omstreeks augustus al1es in orde te heb-
ben. Er valt nog heel wal le hersLellen en te vernieuwen.
rrHet vías een puinhooprt, verzucht de heer Kebelaar, rrmaar

ik probeer de oude stljl weer ie in|roducenen.rr Zo komen
de gielijzeren ornamenten aan voor- en achlergevel Ííeer
op hun plaats; binnenshuis blijven de ka.mêns op oude hoog-
Le - bijna vier meter - gehandhaafd en het sbucwerk van de
plafonds is al weer rropgehaaldrr. Naast deze oude glorie is
gedacht aan modern woongenol; er komt centrale verwarning,
elke eenheid krijgt o.Ín. een douche, telefoon, t.v.-aan-
sluiting. rt Is allemaal zeer doordacht en word! meL over-
tuiglng gerealiseerd.
En de tuin?, willen wij nog rdeten. Want dat glooiend stukie
grond, haast a1s afsluiting van de Kerksbraat Le beschou-
wen, was in vroeger jaren het presenteerblaadi e van Velt-
heim. ook die voorhof wondt onder handen Senomen; de heen
Ketelaar heeft kontakt opgenomen met een tuinarchltect en
in de voorzomer gaat de vakman daar aan het werk. Er is
klaarblijkelijk aan a1Ies gedacht. Maar voor wle zijn die
wooneenheden eigenlijk bestemd? De voorkeur Saat uit naar
Baarnse ingezetenen, maar er valt nu aI belangstelling van
buitenaf te bespeuren. Geen wonder! Wie zou er niet graag
op zotn stukje tt bu i tenplaats rr willen resideren?

E. WiLsenbura-Horsman.
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OUDE BEKEND EN

Van het een komt het ander. Sprekend over verdwenen of
verdwijnende beroepen rezen er herinneringen aan figuren
op, die in de eerste decennia van deze eêuw allemaal min
of meer bekend waren in Baarn. Niet dat zij op de voor-
grond traden, zij wàren er gehroon.
náer hári iê i n dp êênsl-.ê nl aáf q .jê ^rnrí.)ênÊp 

pên kleine
vrij stevige man net een merkwaardig rond petje op. De
oude Van Klingeren liet zich vrÍj regelmatlg honen in het
dorp. Na een paar forse slagen op het grote koperen bekken
gaf hij rnet lulde stem de opdrachten door, die hem waren
venstrekt. Die waren zeer verschiflend van aard. Hel kon
een dningend bericht zijn van het gemeentehuis uiL, een
oproep tot een bijeenkomst van de toen al vrij talrijke
verenigingen, een concent op de Brink dat aandacht ver-
dlende, Ook verloren voorwerpen werden omgeroepen: rrHeden

is verloren een gouden bnochert, of, een beetje zielig,
Itsedert gisteren wordt een jong poesje vermist." Het adres
van de klanten r.íerd erbij venmeld. Meestal bestond Van
Klingerenrs gehoor ult de straatjeugd, maar de openbare
aankondigingen werden in de kern van het donp zo goed als
in de lanen daanbuiten neestal" vol aandacht aangehoord.
Toen de oude omroeper het bÍerk niet langer aan kon, nam
zijn zoon, de sc hoors teenveger, de taak over. Maar op de
een of andere manier waren zijn bekendrnakingen minder op-
windend. Ten eerste verplaatste hij zich op de fiels, wat
voor hem natuurlijk veel makkelijker was, naar waar het
publiek we1 aan moest wennen. Een lange, magere omroeper
met een moderne pet op en tegen een fiets geleund, dat $tàs
het toch eigenlijk niet. Ook zijn sten was minder ver-
dragend. Hoe lang de jonge Van Klingeren in funktie is
geweesb weeL ik niel, rnaan na hem schijnt het baantie van
omroeper niet meer vervuld te zjjn.
De kranteman Witteveen hras ook een markante flguur. Hii
maakte het zich makkelijk; tenslotLe was het een hele kfus
on iedere avond al die Baarnse luinen in en uit te moeten.
Als hij blj ons voor het hek verscheen, zo lussen zes en
zeven uurrs avonds, dan riep hij met sLentorstem rrJan' en

l!f.
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Omroeper Van Klingeren.
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nijn broer mocht dan van tafel opsLaan om het avondblad in
ontvangsL te nernen. Bij de buren rlep hij rrJo" en daar
schoot dan een behulpzaam dochtertje uit de serre. Het
verhaal gaat dat hij bij een bepaalde woning 'tPrinsrr riep
en dal dan de hond naar buiten draafde om met de krant in
zijn bek terug naar huis te lopen. Hoe de man hetrs krin-
ters aanlegde om zijn ronde te bespoedigen, is Ínij nlet
bekend.
De lantarenops teker Van der Kamp fietste elke naniddag /|f-
trouw zijn ronde. Met zijn lange stok en lonL stopte hij
voor iedere gaslantaren en hel v,ras voor kinderen altijd
weer een wonder dat en ineens licht ging stralen. Van den
Kamp hield kennelijk van afbrisseling. oonspronkelijk rnoel
hij met een ezelwagentje door het dorp gelopen hebben om
koek en biskwies te verkopen. Dat was blijkbaar toch vrij
opvallend, want de jeugd zongs

I'Wie rijdt er meL een ezelLje?
Van der Kamp, Van der Kanp, Van der Kamp.tl

Hij eindigde als conciërge op de j ongedaneskos tschool
Middenbosch en voelde zlch daar een machtig man tussen al
die rneis j es .

Toen Baarn nog maar een uiterst kleine politiemacht had
- mijn vader sprak oneerbiedig over koddebeiers - was
Stoffels de rnan van het gezag. Iedere burgen in nood kon
bij hem aankloppen, ook voor de kleinste kleÍnigheid.
Toen mijn broer op zeer jeugdige leeftijd een keer de be- .Á.
nen had genomen en al vrij gauw ontdekt was in de stal van
de buren, braarin een bokkewagen prijkte, achtte vader het
ogenbllk gekomen om zoonlief kennis le lalen maken met
rrhet gezagrr. Stofrels !íerd aangezocht om te verschijnen en
orn de jonkman de les te lezen. Hij kwam inderdaad, sprak
ennstige vroorden fegen de vJegl-oper en kreeg a1s beloning
een sigaar. Hlj woonde op de EeÍnnesserweg naasl de brand-
r4reer en nadab hij getroffen werd door ziekte kon men hem
vrijwel dagelijks in zijn Luin zien ziLten.
De heel oude Hornsveld was ongetwijfeld een zeer belang-
rijke dorpsgenoot. Hij r,'as in zijn jonge jaren een be-
roemd dahliakweker; op zijn kkrekerij Burbankia aan de Faas
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Eliaslaan verscheen Koningln Emma wel eens om zich te laten
voorlichten. Hij zou honderd jaar r.rorden en de familie
r{ilde heÍn met een mooi geschenk vereren. Maar wat was zijn
enige r^tens? Een klepbnoek, want van dat Itgefrunnik met al
die kleine knoopjesrr moest hij niets hebben. 0f de wens in
vervulling is gegaan is mij onbekend.
Badneesler De Jong mag in dit lijstje nlet ontbrêken. Hij
werkte al in de oude badinrichting, die in de stormnacht
van 1916 werd weggevaagd. Trots als een pauw kon hij zijn
hrerk voortzetten in de flieuwe zweminrichting, door August
Janssen geschonken. Híj zag nlels door de vingers, lette
terdege op of iemand wel dan niet in het diepe bassin
mocht. 'rca jij maar in de pÍerebakrr, was zijn vernietÍgend
oordeel als iemand pnoestend en poedelend van hef ene trap-
'iê neer" hef andcnp l.?a( ll.t.è 'ê kní.ên Pi i h:d het niet
voorzien op zomergasten die beweerden de zwemkunsl machtig
tè "iin Hii mnêsf r.rê l êêns nêd.lênd nnJnêdên en in het
water springen als een brekebeen Ínldden in het diepe eens-
klaps kopje onder ging. Zijn zbremlessen hraren beroemd:
eerst ging je aan de hengel , dan klran de lijn en op een
ogenblik mocht je rlostr. Bij het afzwemmen kontroleerde
zijn vrouw Mina of je wel de vereisle kleding aan had.
"Denk eraan daL je je korset niet uitlaatrr, zei hij dre'i-
gend, ook tegen melsjes van êen jaar of tien. Mina wist
r.rel beteri het glng om lange kousen, hoge schoenen, onder-
goed en een jurk met lange mouvíen. De Jong was nel zo
trobs als degenen dle afzwommen, hij had ze toch maa? zo
ver gekregen. Nog hoor ik hem roepen: rrStoot uit, Bilearn",
Legen eên kindje dat MirjaÍn heetle.
Behalve deze Baarnse figuren klaren er ook vaste bezoekers
van buiten de gemeente, dle rondom bekend waren. rrDe dove
vrouwrr bezocht ons dorp regelmatig, Zij was vrii groot en
fors en torste haan koopwaar mee in een hoge houten kist
met laatjes, ltaarin garen en band, eLasLiek en linnen kno-
pen, naaizijde en nog veel meer keunig !ías uitgestald.
Zij was inderdaad stokdoof. Als je met haar pnaatte boog
zij haar hoofd in een zwartwollen kaper ver naan voren en
legde een hand achter haar oon. Vaak kreeg zij een kop
koffie of een boterhan aangeboden en zii accepteerde dat



allernaal met een zekere bescheidenheid, die niets te maken
had met serviliteit. l^laar zij vandaan kwam wist bijna nle-
mandi zij spnak zeer zuiven Nedenlands met een vrijwel
toonloze stem. Zij drong zich nooit op maar juist door dÍe
stille terugge tnokkenhe id boelde zij haar klanten.
Uit Amersloont kwam een meneer Rintel , meestal op de fiets,
met een gnoot pak stalen van wollen stoffen, beschut doon
een zeildoek, achterop. Hij mocht altijd binnenkomen en
etaleende zijn waren met zv,,ier en welsprekendheid, l,'lij
kenden hem als rneneer Rintel , maar wiLden wel eens weten
\n2L 7i:\ vnnhnr.Í r^rA. |lRzirrs|| 7êi ^n7ê .i iansLbode boen
r-rí i h..F n^l <tón 7i i hód^êl rlê rrF^à.1 êêherl

' "'- ' wl J ''anen
ervan overtuigd dat de kleine bezoeker rnet heL hoognode
oê7.i.11. 7.^ loè1 |è Én zn oinr' hi i ,lê oês.hiê.]êniS in als
Rajus Rintel.
Driekus van de Bor kwam helemaal ult Barneveld meL zijn
h.hd mêl- êiêFêh Miih or^^tm^êdên L'i1.iê Altiid h^^oef nêF-

soonlijk die eieren keuren. Driekus begreep dat nieb hele-
maal en vroeg waarom. Het antwoord luidde: rrlk wil alleen
eieren van zwarte kippentt, DaL zij de grootste exemplaren
ult de mand zocht vertelde zij niet. Driekus stond alleen
maar verbaasd over zoveel eierenkennis.
Wout de visboen uit Spakenbung kende iedereen. Zijn achten-
naam hTas natuurlijk De Graaf, maar hlj ging gewoon als
l^l^,lf hêt d^rn d^^n mèt ri;n L^r i.^l hênnêt lêq ('ann2l ên

kronkelende pal1ng en kersvense Zulderzeebob. Hij kon een
geweLdige keef opzetLen; je hoorde hem al in de verte voor-
dat zijn stevige gestalte in blauw gestrêept boezeroen
zichLbaar werd. Als kinderen grlezelden wij een beeLje
\r.n 7i ih lêwêhílê ó1ihhênioê L,^^r' v-^n^l ,ls hi i Ílê eni i-

pl ank afveegde en rel een vIj jmscherp mes de vis g-Lng be-
werken. rrDee niet zo flauhr meid'r, ioelde hlj als hij een
spartelende paling voor ons gezicht hield. rrJe kunt ze
loch niet levendig e ten? "

Het huldige Baarn kent misschien niet zoveel markante fi-
guren meer. Je k"jjgt niet meen bezoek aan huis; grote
winkelbedrijven leveren alles wat een nens begeerL en de
wekelijkse markl voorzieL in de behoefLe oÍr gezelfig rond
te scharrelen.

f:.
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Men is - wellicht door de tijd gedwongen - uithuiziger ge-
víorden wal hel aanschaffen van allerlei benodigdheden be-
treft. Misschi.en dat de lezers van Baerne weer andere op-
menkelijke figuren uit vroeger dagen kennen. In dal geval
ontvangen víij graag namen en gegevens. De oude tijd blijft
boeÍen !

E. WÍtsenburg-Horsman,

ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP (ARWE) ORGANISEERT OPEN
HUIS

nn rrni i.i:o R mêi ên 7^lê?à^o O mêi à q ónr'aniqêênt .iÊ

ARWE voor de tweede maal een Open Huis. De expositie wordt
. gehouden in de oudheidkamer (kelder van het gemeentehuis)

en de toegang is vrij. De openingsLijden zijn vrijdag-
avond van 19.00 - 21 .30 uur en zaLet:dag van 10.00 - 17.00
uur .
0p deze expositÍe zaI o.a. Le zj.en zijn:
- De diverse onderzoeken en opgravingen welke de ARWE de

afgelopen 2 jaar beeft verricht. A1les met behulp van
kaarten, tekeningen en vondsten i

- Vondsten uit afvalputten aan de Leestraat en van de
Eemafsnijding t. o. Eembru88e;

- Kaarten en andere informatie betreffende de vermoede-
Iijke ligging van kasLeel Hamelenbung;

- De bedreiging van heL archeologisch bodemarchief in
Baarn .

a
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NASCHR]FT

Toevallig langs Veltheim komend op vrljdagrnorgen 23 janu-
eri il _ dê \/.ondê t- o|ê^hóh,.t -iêh, Àh áón c^hJlder rond_
lopend met een emmerLje verf - tnok ik de stoute schoenen
aar ên qL^n1-ê nrrn hinnen.
f)êqr'ê\/naaod vêntêl.lê .lê e.hilóêF d"t hi i hi i hê1- .fhi il-êh
in het verLrek links van de voordeur (dus vanult de Kerk-
straat bezien) groene verf was tegengekomen. Mogelijk ls
dit dus de ffgroene zaaltt, \,taa?van in 1894 sprake is.
Er is een fraai stucplafond (wit overges childend ) en aan
riê LIrn.lên or^fê h^rrtên nlilêh ih fF.ài ^hl iiêtê r ^r'r'^hP ro ue,, rrl
die rnogelijk ooit beschilderd zijn geweest. Achter dat
hout volgens de schilder nu... niets.
De schoors teenman le L is vrij modern, van baksteen, Moge-
lijk van de verbouwing uÍt 1930 of later.
Verrasl liep ik echter door naar het, volgende verlrek
- uiterst links aan de Dalweg gelegen - meL een twaalftal
'-ês..-s.h" I de-'rser van bl oemennanKen in fraaie násiêl -
Lint.en, die helaas al rrb i j I'geplamuund waren met wltte
mnnnên órr,d^l 2è i | 

^r/ênoêq.h 
i I dêFd Lr^F.lêh I

Ook dit vertrek heeft een fraal wit stucplafond, ronde
lnêkên ên 2an fl.rêê 'i i.lên h.)E|ê \/ênq1.êns Eên lrr,^l i iL ên
licht vert,rek. Boven de marmeren s choors teenman tel (niet
êng sóêaiAaDlain) êên araaiê on.)fê qniêoêl in vêr,orrl.lê
lijsl, die op het eersLe oog toch zeker uil de Meulman-
periode moet dateren.
Nog net op Lijd konden de schilderingen diezelfde mlddag
door de heren Reitsrna, Braat en Gnootendorst worden ven-
eeuwigd.
AIs de eensLgenoemde zaaL meL houten panelen inderdaad de
rlc|hoêrófl z.ál ic ie \rà i- ir laa4 dc Ipn(1ntêll zaaf Wefd
genoemd verdwenen. Waarschijnlijk lag deze ln de rechter-
vleugel van het huÍs (Zandvoortwegzijde) en is die bij de
rra ^ka pp i ng,/ ve rbouwrr rond '930 gehalveerd.

f"

G. H. Grootendors t-Doornekamp.
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