iAbang

In het jaar 1932 kocht de gemeente
Bussum een perceel bos en bouwland
sectie B. 3634-3635 voor de aiinteg
van wegen en voor villabouw.
In 1933 kocht de heer D. Rens. mededirecteur van een auto-onderneming
in het voormaIig Nederlands Indie de
op deze percelen gebouwde villa met
garage en herenhuis aan de Amersf'ourise~iraaiweg33 en noemde deze
Tanah Abang "Goede Aarde". De
architect was de heer Duwchoten. De
eerste steen vermeldt Daniel Voute
19-08-193 1. Weet een van de lezers
misschien wie dit is?
In 8938 werd bij akte van scheiding
mevrouw de weduwe AIilonse Maria
Holle eigenaresse v a n bovengenoemde villa en het herenhziis aan de
lacob Obrechtlaan. En 1946 wcrd de
villa gedeeltelijk vernieuwd en werd
de sectie veranderd in B.4532.In 1947
wurden villa en herenhuis verkocht
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aan de heer D. van Buuren die er na
ecn verbouwing in 1950 c.en hotel-restaurant met Erote tuin en paviljoen
vestigde. I n 1952 volgde een bij- en
verbouw van hotel-restaurnni Tannh
Abang . Vanaf 1958 pachtte de heer
H.C.M. van Veen het hotcl restaurank
(rie ondcrsiaand verhaal van zi-in zoon
H.M.M. van Veen ).
Hei bleef hotel-restaurant lot 1963.
toen werd het pand gekocht door de
stichting Dr. Jan van Rreemen die er
op 13 september E963 het Rheuma
vakantie centmm opende. Tot 28 april
T978 is het vaikanticcenrmm geblcven.
Op 4 januari 1970, vier daeen na de
fatale znlderbrand aan de Bsediusweg.
waarbij een meisje en twee tirandweerlieden hei leven verloren. brak er
brand uit in het pand van de stichting.
Het blussen sin? toen zeer moeizaam,
omsdat de rnceste brandweerrncnscn
nog in gedachten bij de vorige brand

waren. (zie Brandweer Bvssurn 1 8991999 pag. 88)
De Volje Evangelische Gemeente Huizen kocht het pand. dal inmiddels sectie
B.5419 was geworden aan. De naam
vria dc villa werd gewijzigd in 'Gooise
Berg' en werd uitgebreid met een zaal
van 20 x 20 meter waar tor 29 december 1488 door de Volle Evangelische
Gemeente cin tmnetingsbijeenkomsten
werden ge houden voor gemiddeld 1 I)I)
h 200 gelovigen.
Nadat deze gernccnte het pand had
afgestoten werd het op 6 juni 1989
verkocht aan projectonlwikkelaar

Wälcor Leasing b.v.
De villa is grntendeels door brand verInren gegaan en nadat diverse plnnnen de revue waren gepasseerd is er
nu een definitief bouwplan ontworpen
door Friso Woudctra. Op de voormalige plek van Tanah Ahang worden
drie nieuwe stijlvcille landhuizen gebouwd .
Dcze gegevens heb ik gehaald uit de
collectie Ab Winthorsi wclke ter inzage lipt bij het streekarchief in Naar-

den.
Joke Vos-Bogaard

EPU $tukje hislorie vnn dc fnrnilie Van Veer1 iir dc periode 19-58 tor 1963 driur
H.M.M. van Veen. zoon ipnn H.C.M. vm7 Vrrii.

Tanah Abang
In de vijftiger jaren b e ~ a de
t familie
Van Veen een hoiel i n Beek b i j
Nijmegen gelegen aan de Duitse grens
tegen de plaats Wieler. Orndaz door
de provincie besloten werd in het jaar
1957 een weg tc leggen van Nijmegen
naar K l e e f in Duitsland. kwamen er
veel horeca eigenaren in de problemen
o m d a t veel zakenmensen van de
nieuwe weg gebruik gingen maken.
Mijn vader, H.C.M. van Veen, was
eigenaar van het toenmalige hotel
Riisthaf, dat lag aan de provinciale
weg naast hoiel Spijker voor Rerg en
Dal. Hij hesloot daarom samen met
mijn opa naar een andere locatie te
kijken. In hel jaar 1958 vertrok hij samen met VPOUW. kinderen. oma en opa
naarBussum. Hij pachtte het hatel van
de heer D. van Buuren. Met was wel

heel anders
iagedeeld als in Beek. het was eigenlijk een grote villa met een losstaand
wennen. het hotel was

pavil-joen.
De takcn werden eigenlijk hetzelfde
ingedeeld als in Beck. Opa deed de
boekhouding, oma vcrsrirgde dc kinderen, mijn vader kookie in de keuken en mijn moeder had vntir de bediening de coördinatie.
Ik heb een broer en een zuc. we cpeelden vaak in het bos om de vilia met
vrienden, Bcnedcn was ccn grrrte kniner aan de achterzijde, Iiierin brachfen w e de ti-jd door als we in huis waren. Het was streng verboden om de
gasten lastig te vallcn. Roven in de villa
was een grote zolder. waar twee kamers waren voorzien van een dakkapel
met glas- in- lood ramen. Als het re-

