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In 1903 gaan  Anton Verschuur,  
Johanna Verschuur- Waale-
wijn, hun zonen Anthonie (Ti) 
en Nicolaas (Co) en dochter Jo-
hanna Marie (Miep) in de villa 
Kotimiep wonen.  De opmerke-
lijke naam van de villa  is de sa-
mentrekking van Ko-Ti-Miep, 
de koosnamen van de drie kin-
deren. 

De villa Kotimiep is een lange 
tijd het centrum van de familie 
Verschuur. Vanuit deze villa trek-
ken Nicolaas, Anthonie en Marie 
de grote wereld in en brengen 

hun vrienden, verloofden en la-
ter echtgenoten en hun jonge 
kinderen  mee terug naar deze 
gastvrije villa in Bussum. 
Als Nicolaas, Anthonie en Marie 
zich elders vestigen met hun ge-
zin, wordt het geleidelijk stiller 
in Kotimiep. Inmiddels zijn An-
ton en Anna de zeventig gepas-
seerd. Wat zullen ze een kou ge-
leden hebben in hun grote villa 
met steens muren in de strenge 
winter van 1917 met tempera-
turen van -16. De brandstof was 
op de bon in de twee laatste 
oorlogsjaren. De longproblemen 

van Anna houden aan. In 1920 
verhuizen Anton en Anna naar 
Zuid Tirol, naar  Merano. Het 
klimaat is daar mild. Anna Ver-
schuur – Waalewijn overlijdt in 
1921, 73 jaar oud. Op 25 januari 
1926 overlijdt Anton Verschuur, 
77 jaar oud. 
Na de Grote Oorlog
De Eerste Wereldoorlog maakt 
ook een einde aan de tweede 
gouden eeuw van Amsterdam. 
Na een korte economische ople-
ving in 1919 en 1920, begint een 
periode van malaise. Het leven 
versobert. In 1922 gaat de villa 
in de verkoop, vraagprijs 29.000 
gulden. Een ondernemer maakt 
er een hotel, pension, restaurant, 
café en theetuin van. Het is een 
kunstzinnige ondernemer, elke 
week zang, kamermuziek en 
stijldansen. Op 26 oktober 1923 
is in Kotimiep een demonstratie-
avond  over het unieke verschijn-
sel radio, het draadloos overdra-
gen van stem en muziek naar 
de huiskamer. Door de ether 
zweeft een klassiek muziekpro-
gramma met als slot ‘Eine kleine 
Nachtmusik’. Het zijn de eerste 
particuliere radio-uitzendingen. 
Het wonderlijke apparaat staat 
midden in de zaal. (De eerste 
nationale radio-uitzending start 
december 1924 door de N.C.R.V.). 
Ondertussen gaat de koffie rond 
en daarna iets stevigers. De con-
currentie tussen de vermaak- en 
vergaderzaalhouders is echter 

groot in Bussum, zoals de zalen 
van  “Concordia” en “Novum”. In 
september 1924 staat “Kotimiep” 
opnieuw in de verkoop, nu als 
Lunchroom en Pension.
Het pand is inmiddels gemoder-
niseerd: met leidingen voor gas, 
water, elektriciteit en centrale 
verwarming. Het heeft 16 grote 
en kleine kamers. In februari 
1925 bouwt aannemer J. de Vos 
uit Amersfoort twee winkelhui-
zen op de plaats waar eens de 
gastvrije theetuin stond. 

Maar dan vliegt “el àngel exter-
minador” (de engel des doods) 
over villa “Kotimiep”. De rode 
haan kraait; het puin wordt ge-
ruimd.
Gerard Hoogendijk 

De eerste villa van het Prins Hendrikpark (II)

Kerstmis 1906. De familie Verschuur.

Tekening van KOTIMIEP als hotel, pension en restaurant.


