










Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 1869 gepubliceerde prent van Lut-gers is de uitbreiding aan delinkerkant van het huis te zien. Deplattegrond van het huis wordtweergegeven op een kadastralekaart van 1865. Het huis werd met10 m'^ vergroot. Zijn herenhuis opde Nieuwe Gracht liet hij in het-zelfde jaar verbouwen. Die ver-bouwing werd uitgevoerd door dearchitect S.A. van Lunteren. Hetligt voor de hand om aan te ne-men dat Van Lunteren ook betrok-ken is geweest bij de verbouwingvan Veldheim. De huurwaardesteeg tot 525 gId. en werd later ge-steld op 1000 gId.Over de architectuur van de bui-tenhuizen die gevonden werden,schreef Craandijk in 1880: 'En dehuizen zijn juist niet het sterkstepunt der buitens in deze streek. On-getwijfeld zijn zij, met hun veran-da's en groote spiegelruiten,hoogst aangenaam ter bewoning,maar zij zijn meerendeels wat stijfen eentoonig en &quot;portland&quot; ofpleisterkalk speelt er een te grooterol. Gebouwen, die door stijl of ver-siering opmerkelijk zijn, vindt mener niet overvloedig. Dat architectenvan bekwaamheid en smaak, metvilla's en landhuizen buitenlands ofelders in ons vaderland bekend, deplannen hebben ontworpen, blijktminder dan men wel zou wen-schen.' Hiermee gaf hij indirectook zijn mening over Veldheim.Craandijk spreekt over het grijzeVeldheim. Daaruit mag wordenopgemaakt dat het

herenhuis be-pleisterd was met portlandce-ment. Toch zal het aanvankelijkbakstenengevels hebben gehad.Het ernaast gelegen Buitenzorghad volgens oude foto's ookbakstenengevels. Beide huizenhadden immers dezelfde bouwhe-ren, dateerden uit hetzelfde jaaren het oorspronkelijke bouw- volume van beide huizen wasbijna identiek. In 1877 werd het huis aan deKroostweg (laatstelijk genum-merd 58) dat in 1871 was aan-gekocht, herbouwd. Het huis deedsedertdien dienst als woning vande koetsier. Het koetsiershuiswerd in 1966 gesloopt in verbandmet de bouwvan een gymnastiek-lokaal ter plaatse. De waarde van de inrichting vanVeldheim werd in 1861 voor depersonele belasting geschat op3500 gId. Het meubilair en de stof-fering werd voor de belasting ge-schat op 1500 gId., de bedden metmatrassen en linnengoed op 800gId., 'Glas en kristal, marmer enalbast, brons- en plated, porseleinen aardewerk' op 150 gId., tafel- enander zilverwerk op 400 gId., rij-en paardentuig en stalgereedschapop 600 gId. en het overig meubilairopsogid. De waarde van het buiten Veld-heim met het huis en de grondaan de Kroostweg werd in 1883 ge-schat op een totale waarde van53.700 gId. De waarde van degronden die in 1881 en 1883 wer-den gekocht, zijn daarbij nietmeegerekend. Op 5 januari 1876 overleed Johan-nes Cornelis in Utrecht.

Volgens dekrant was hij 'een man die doorzijn braaf en innemend karakter,door zijne groote welwillendheiden ijver voor het goede en nuttigede algemeene achting en toe-genegenheid had verworven enwiens plotseling afsterven iedereenallerhevigst geschokt heeft. Steldezijn groot vermogen hem in degelegenheid om op ieder gebiedmildelijk bij te dragen waar stoffe-lijke hulp noodig was, ook in eigenpersoon was Clotterbooke Patijn 12 mei 1834. Zij gebruikten Veld-heim alleen als zomerverblijf. Hunbeide l<lnderen werden in Zeist ge-boren: Johan Jacob op 28 juli 1859en Margaretlia Cornelia Williel-mina op i8 september 1862.In 1864 kocht hij het herenhuis opde hoek van de Nieuwe Gracht/Zuilenstraat (thans genummerd69A) met het koetshuis in de Zui-lenstraat (was genummerd 20).Nadat Clotterbooke Patijn op 19november 1858 de buitenplaatsVeldheim met zijn overplaats voor31.000 gid. had gekocht, breiddehij zijn bezittingen in Zeist uit vanruim 5 ha tot meer dan 63 ha. Debuitenplaats wist hij door de aan-koop van Johanna Pols op 14 no-vember 1871 van een huis (inge-richt tot twee woningen) enbouwland gelegen aan de Kroost-weg en grenzend aan de achter-zijde van zijn buiten met eenoppervlakte vani ha 41 a en 60 cate vergroten tot 2 ha 33 a en 50 ca.De andere aankopen haddenplaats in 1860, 1861, 1863, 1868,1870 en

1875. In 1881 werd de buitenplaats noguitgebreid door zijn erfgenamendoor aankoop van Christoffel Wil-lem Soutendijk uit Utrecht vaneen perceel wei- en bouwland tergrootte vani ha 19 a en 40 ca gele-gen aan de Utrechtseweg en in1883 door aankoop van drie perce-len weiland, die als bouwterreinwerden aanbevolen, aan deKroostweg ter grootte van 65 a en94 ca van Hermann Diederich Kra-mer uit Amsterdam en van JohanMeerdink uit Zeist. De Schipslootdie de noordwestelijke grens ge-vormd had, werd nu opgenomenin de buitenplaats. Clotterbooke Patijn liet in 1865 zijnbuitenhuis verbouwen. Op een in 9k vereniging Oud'Utrecht februari 1999



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 De buitenplaats Oud-Veldheim in Zeist bereid nuttig te zijn waar hij kon enontzag hij noch moeite noch zijnwankelende gezondheid. Zoo heefthij vroeger met eere een zetel inden gemeenteraad van Utrecht be-kleed, zoo was hij een waardig,geacht en bemind commandantonzer schutterij, zoo stond hij aanhet hoofd der twee voornaamsteinrichtingen op muziekaal gebiedte Utrecht enz. Kunsten en weten-schappen, inzonderheid de toon-kunst, verliezen ontzachelijk veel inhem want hij eerde de kunst en denkunstenaar.' Hij werd begraven inde grafkelder van de familie Cal-koen In Groenekan.Zijn enige zoon Mr. Johan Jacoberfde Veldheim. Deze vestigdezich in Zeist op 3 januari 1884. Hijpromoveerde op 8 juni 1888 InUtrecht tot doctor In de rechtswe-tenschap op zijn proefschrift 'Afpersing en dreiging'.Bij Koninklijk besluit van 20 de-cember 1893, nr. 21, werd hij totburgemeester van de gemeenteZeist benoemd. Een functie die hijtot 1 mei 1919 zou vervullen.Uit de 'Lijst der kiezers van Ledender Tweede Kamer van de Staten-Generaal in de gemeente Zeist'ulti888 blijkt dat Clotterbooke Patijntot de hoogst aangeslagenen In degemeente behoorde. Mr. CharlesBernard Labouchere, die op SlotZeist woonde, betaalde 2150 gid.,-;Mr. Matthieu Chrlstlaan Hendrikridder Pauw van WIeldrecht, eige-naar van de

buitenplaats Pavia,betaalde 1750 gId.,- en Johan JacobClotterbooke Patijn van Kloetinge900 gId. Verantwoordelijk voor de verzor-ging van de tuin en het park was de tuinbaas. Vrollk had Matthijsde Bruyn als tuinbaas aangeno-men. De Bruyn werd geboren teDordrecht op 28 februari i8i6 envestigde zich In Zeist op 3 mei1852. Op aanbeveling van Vrolikkwam hij als tuinbaas in dienst bijClotterbooke Patijn.In de 'Gids voor Zeist' (Zeist 1896)kan men lezen: 'Waar Ma Retraiteeindigt, begint Veldheim d.w.z. defraaie overplaats met prachtiggeboomte, die tot deze plaatsbehoort. Het Buiten zelf, ligt aan detegenovergestelde zijde van denweg en spreidt als alle plaatsen indit bloemendorp, een schat vanplanten en bloemen ten toon.' enJan W. Kraal Wz., hij drukt zichnogal graag uit In superlatieven,schreef In zijn 'Kraal's nieuwegroote gids van Zeist' (Zeist 1907):'(...) Veldheim, dat wat verder, Veldheim(foto: Gemeente-archief Zeist) 16 % vereniging Oud«Utrecht februari iggg






