
Pelt, Bas van. - Binnenhuis architect v.A.N.K. - Ge-
boren te Dordrecht 5 November 1900 als zoon van An-
dries v. P. en Teuntje Lenoir. - Van Pelt's echtgenoote,
Johanna Hendrika Jansen, schonk hem een dochter, Jan-
na geheeten,
geboren 20 Mei U
1921.-Hij door-
liep de lagere
school te De-
venter en daar-
na de handels-
schoolte 's-Gra-
venhage; kreeg
vervolgens een
opleiding als
typograaf te
's-Gravenhage,
Rotterdam en
Amsterdam.-In
1924 kwam hij
in Rotterdam
terug, alwaar
hij practisch
werkzaam was
in de meubel-
fabriek van zijn
schoonvader. -
Na zeven jaar
als binnenhuis-
architect te
hebben gewerkt
nam v. P. een bestaand bedrijf in 's-Gravenhage over,
nl. de firma ,,my home" woninginrichting, welke in 1908
was opgericht door Corn. v. d. Sluys en Coolwijk. — Daarna
vestigde hij een filiaal te Maastricht, de kunstzaal ,,de gul-
den roos" genaamd, een filiaal te Amsterdam ,,my home"
genaamd. - In 1936 richtte hij met Ir. Jan Piets b.i. een
architectenbureau op, en bouwde enkele landhuisjes. Hij
beweegt zich uitsluitend op modern terrein wat betreft
het ontwerpen van interieurs, zoo heeft hij o.a. ingericht:
de kunstzaal „de gulden roos" te Maastricht, de R.K.
openbare leeszaal te Sittard, de R.K. leeszaal te Breda,
het sanatorium „Koningsheide" te Schaarsbergen van
Dr. van Erp Taaiman-Kip, de interieurs voor den nieuwen
woningbouw te Curagao n.w.i. het directiekantoor, zieken-



huis enz. — Er zijn artikelen van hem verschenen in: „Het
Binnenhuis", „De Arbeiderspers", „De Vrouw en Haar
Huis", „Het Landhuis", „The Studio".— Ook leverde hij
bijdragen, voor Nederl. en buitenl. boeken als: „Practisch
huishouden", „Het moderne interieur", „Practische wo-
ninginrichting", „De kleine practische woning", „Decora-
tiveart", „Furnishingthe small home", „l'Arrendamento
moderno". - van Pelt is bestuurslid van den Haagschen
kunstkring en lid van de Ver. voor Ambachts- en Nijver -
heidskunst, Limburgsche kunstenaarsver, en van Meri-
diaan 5. — Studiereizen brachten hem naar West-
Indië, Amerika, Venezuela. - Als liefhebberij houdt hij
zich bezig met het verbouwen van rogge, aardappelen en
groenten en met sport, tennissen, schaatsenrijden. Hij was
vroeger een goed waterpolospeler. - Landhuis „de Pal",
Schaveren, Veluwe. - Lange Houtstr. 156, 's-Gravenhage.


