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Evert Matser
Hoe het begon …
Há, ik heb als jongeling jullie huis nog zien bouwen, sprak de oude boer tijdens onze kennismaking in
1980. Vanuit de voortuin van zijn boerderij wees Evert Matser naar het huis aan de overkant, Bosweg
7, de helft van een dubbel uit 1913, op de hoek met de Burgemeester Brandtlaan. Onze huiskamer
bood uitzicht op zijn eeuwenoude boerderij met daartegenaan gebouwd een voorhuis van latere da-
tum.

Boerderij van Matser, Bosweg 13-15, hoek Bosweg-Burgemeester Brandtlaan. Achter het voorhuis is
het geboortehuis te zien van schrijver/journalist John Jansen van Galen, Bosweg 19 (foto 1985, mw).

De boerderij was al geruime tijd uit productie maar Evert Matser woonde nog steeds in het rietgedekte
deel. Hij vertelde dat het dubbele herenhuis aan de overkant was neergezet door twee kunstschilders
die ieder een helft bewoonden. In de blinde muur aan de noordkant van ons huis had ooit op de eerste
verdieping een groot raam gezeten waardoor de schilder in zijn atelier kon profiteren van het be-
faamde noorderlicht.



Volgens het toenmalig veel geraadpleegde ’Handboek der schilders’ van P.L. Bouvier (1831) moest een
perfect atelier vanwege het gelijkmatige licht op het noorden liggen, het moest minstens drie meter
hoog zijn en het raam moest tot aan het plafond reiken zodat het licht van bovenaf binnenviel, ten
slotte moest het atelier bij voorkeur direct onder het dak liggen.1 Bij aandachtige beschouwing van de
muur konden wij aan kleine afwijkingen in baksteen en metselwerk de oude contouren nog herkennen
en vaststellen  dat destijds aan alle voorwaarden was voldaan. De beschaduwende laanbeplanting be-
stond toen nog niet. De voormalige landbouwer had overigens erg met ons te doen vanwege diezelfde
eikenbomen. Als wij de moestuin achter het huis wilde benutten dan waren die waterslurpende lum-
mels de dood in de pot. Wij gaven blijmoedig te kennen juist erg gesteld te zijn op het rijke lover dat
aan de laan een zekere statigheid verleende. Hij vond ons maar eenvoudige lieden die gauw tevreden
zijn. De terloopse opmerking enige maanden later, dat wij wel eens ongerust waren als de gordijnen
van zijn woonkamer nog laat op de ochtend gesloten waren, werd diezelfde avond nog beantwoord
met een tegenzet. Voortaan deed hij eerst de gordijnen open alvorens zich ter ruste te begeven. Vanaf
dat moment wisten wij niet meer hoe laat hij opstond, maar wel hoe laat hij naar bed ging.

Bosweg 7, gezien vanuit de voortuin van de boerderij (foto 1985, mw).

1 Vrij naar ‘Het raam op het noorden’, artikel in Trouw (8 oktober 2010) van Hans Masselink naar aanleiding van
de tentoonstelling ’Mythen van het Atelier’ in het Haarlemse Teylers Museum.



Uitzicht vanuit het voormalige noorder-
licht van Bosweg 7, foto 1985 mw.

Bosweg 13-15, foto 1985 mw.

Hoek Jeruzalem – Bosweg - Dennenweg, foto 1985 mw.



Abraham van der Zee
Een paar jaar na onze intrek overleed de vorige eigenaar van ons huis en ontvingen wij van een
attente neef een stapeltje eigendomsbewijzen van voorgaande bezitters. Hij had ze aangetrof-
fen in de nagelaten boedel van zijn tante en dacht ons daarmee wel te kunnen plezieren. De
oudste akte uit 1920 betrof de verkoop van het huis door de ‘kunstschilder Abraham van der
Zee, wonende te Velp’. Daarmee was de zaak definitief beslecht, wij wisten nu niet alleen uit
overlevering hoe het zat, maar alles was notarieel geboekstaafd en onthulde ook nog de naam
van de kunstschilder. Een jaar of vijfendertig later verschijnt in Ambt en Heerlijkheid1 een arti-
kel over de Bosweg van de schrijver en journalist John Jansen van Galen, die is geboren in het
pand aan de ander kant van de boerderij. De lotgevallen van ons huis wordt opnieuw in onze
herinnering geroepen door de bijgeplaatste historische luchtfoto. Niet alleen het verdwenen
raam wordt geopenbaard maar ook de boerenbedoeninkjes, de kapitale villa’s en de nog gro-
tendeels onbebouwde landerijen waarop je vanuit het atelier een heerlijk gezicht moet heb-
ben gehad.

Uitsnede van luchtfoto gemaakt tussen 1920 en 1925, Bosweg 7 met noorderlicht,
https://nimh-beeldbank.defensie.nl

1 Herinneringen aan de Bosweg Velp, John Jansen van Galen, Ambt en Heerlijkheid (tijdschrift van de oudheid-
kundige kring Rheden Rozendaal) jaargang 64 nr. 200 september 2019.



Een jaar later wordt de historie andermaal onder onze aandacht gebracht. Een artikel in Ambt en
Heerlijkheid2 verhaalt over de lotgevallen van Abraham van der Zee en wij worden zijn in de oorlog
geschonden blazoen gewaar (lid Kultuurkamer en actief NSB-lid). Niettemin besluiten wij uit erkente-
lijkheid  voor de stichter van ons huis de hal op te sieren met een werkje van zijn hand. Kort daarop
brengen wij op Catawiki het winnende bod uit op een drietal gesigneerde kleine schilderijtjes, waarvan
twee voorstellingen op 10 tot 15 minuten fietsen van ons huis.

Abraham van der Zee werd in 1882 te Schiedam geboren. Hij besluit schilder te worden en vertrekt
naar Den Haag voor een opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten. Aldaar wint hij driemaal
de Koninklijke Subsidie voor Naaktschilderen3, een jaarlijkse prijs die in 1871 werd ingesteld door ko-
ning Willem III, om jonge getalenteerde kunstschilders te ondersteunen. De prijs bestaat nog steeds
maar wij leven in benepen Victori-
aanse tijden, dus heet hij tegen-
woordig Koninklijke Subsidie voor
de Vrije Schilderkunst.

In het begin van zijn loopbaan schil-
dert hij in de stijl van de Haagse
school en gebruikt een gedekt colo-
riet. Wanneer hij in december 1919
naar Walcheren verhuist4 verandert
zijn kleurgebruik. Ter vergelijking
staat hiernaast een gezicht op Arn-
hem uit zijn latere jaren.

2 ‘Het schilderij van Abraham van der Zee’, Fineke Burgers, Ambt en Heerlijkheid, jaargang 65 nr. 201 september
2019.
3 Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870-1940, S.J. Mak van Waay, N.V. Wereldbibliotheek-
Amsterdam 1944, https://www.dbnl.org
4 Woningkaarten Boschweg Velp, bevolkingsarchief gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl

Op de Velpsche heide

Aan de beek bij Beekhuizen

Poort te Middelburg

Arnhem gezien vanaf de Rijn, Abraham van der Zee, www.catawiki.com



In het Lexicon van Nederlandsche schilders3 uit 1944 staat ’Aanvankelijk schilderde hij donker met een
geheimzinnige atmosfeer maar later is zijn werk blanker geworden’. Afgaande op deze notie stammen
onze schilderijtjes uit zijn pre-Zeeuwse periode toen hij bij ons atelier hield.

Intussen is duidelijk dat de biografische gegevens van Abraham een lacune vertonen tussen zijn Haagse
en Zeeuwse woonstee. Het gezaghebbende Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis5 vermeldt
zijn Velpse connexie pas vanaf 1942, als hij zich door oorlogsomstandigheden gedwongen ziet het ei-
land Walcheren te verlaten en in Velp neerstrijkt. Wij weten nu echter dat hij ruimschoots daarvoor al
een Velpse historie had. Hier lag dus een mooie queeste in het verschiet. Om goed beslagen ten ijs te
komen ga ik eerst nog te rade op de internetpagina van het Gelders Archief, in de hoop te achterhalen
hoe lang hij in ons huis heeft gewoond. Aldaar tref ik de huwelijksakte aan uit juli 1915 die verhaalt
over zijn echtverbintenis met Regina Anna la Rivière op het stadhuis te Arnhem. Daarin lees ik dat zijn
toenmalige verblijfplaats Schin op Geulle was en dat hij daaraan voorafgaand, ‘minder dan zes maan-
den te Schiedam’ had verbleven. 1915 valt als Boswegbewoner dus af.

Zijn vrouw Regina werd in 1884 in Dordrecht geboren, was kunstschilder en tekenlerares en eveneens
opgeleid aan de Haagse academie, mogelijk de plek waar de romance is begonnen. Na de huwelijks-
voltrekking reizen zij af naar Schin op Geulle6 waar Abraham op dat moment nog domicilie houdt. Uit
de geboorteakte van hun dochter Jeannette Dina blijkt echter dat die in 1916 in Velp ter wereld kwam.
Dat zou dus het startjaar kunnen zijn van hun verblijf op de Bosweg. Abraham en de hoogzwangere
Regina zullen peinzend voor het noorderraam hebben gestaan in hun gezamenlijke atelier, terwijl zij
de toekomstige boer Evert Matser gadeslaan, die in de tuin van de boerderij zich met een kinderschep-
je alvast wat bekwaamd in het aardse gewroet.  De Velpse geschiedenis van Regina begint overigens
al in 19117 wanneer zij – na ruim een jaar als tekenlerares werkzaam te zijn geweest in Breda8 - wordt
ingeschreven in de gemeente Rheden en vermoedelijk bij haar ouders intrekt9.  Van 1912 tot aan haar
huwelijk in 1915 werkt zij als inwonend secondante op de Kweekschool voor Onderwijzeressen in de
Weverstraat te Arnhem.10 Haar artistieke werk wordt in het schilderslexicon van de Wereldbibliotheek
gekarakteriseerd als ‘een frissche expressiviteit, die tintelt van kleur.’ Ik concludeer dat Abraham en
Regina eensgezind de echtelijke sponde delen, maar op het palet vooralsnog elkaars tegenpolen zijn.
Terwijl van Abraham nog vele schilderijen op Internet te vinden zijn, heb ik van Regina nog niets kun-
nen opduikelen, maar ik blijf zoeken.

Merkwaardigerwijs vind ik van Abraham in de oude adresboeken maar één vermelding. Alleen de jaar-
gang 1918 noemt hem als bewoner van Bosweg 5. Vijf, dus niet ons huis, maar tot mijn verbazing de

5 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Het RKD
behoort naar eigen zeggen met de analoge en digitale collecties van beelddocumentatie, bibliotheek en archiva-
lia tot de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra ter wereld. www.rkd.nl
6 Bevolkingsregistratie gemeente Arnhem, www.geldersarchief.nl
7 Bevolkingsregistratie gemeente Rheden en Nieuw Arnhemsch adresboek 1911, www.geldersarchief.nl
8 www.stadsarchief.breda.nl
9 Op Enkweg nummer 31, Nieuw Arnhemsch adresboek met de gemeenten Velp, Rosendaal, Oosterbeek en Wes-
tervoort, jaargangen 1854-1942. De adresboeken bevatten over de periode 1854-1942 van alle percelen de naam
van de hoofdbewoner en het beroep. www.geldersarchief.nl
10 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl



In 1918 wonen Abraham en consorten eveneens op
nummer 5. Of hij nog in andere jaren op nummer 5 of 7
heeft gehuisd is niet meer te achterhalen maar afgaande
op het verslag van de oude boer zou ik denken van wel.
Voor het jaar 1916 staat dat in ieder geval buiten kijf. Nu
de bewonerskwestie is opgehelderd wordt het tijd wat
meer informatie over Adrianus Bleijs te achterhalen,
maar voor ik daaraan toekom, bevraag ik ter afsluiting
eerst nog eens het digitaal doorzoekbare archief van his-
torische couranten op de naam Abraham van der Zee.
Aldaar tref ik in de Middelburgsche Courant een adver-
tentie aan van Abraham, die zich voorbereidt op zijn
aanstaande verblijf in Zeeland. De hartstocht voor het
noorderlicht die daaruit spreekt, brengt mij weer aan
het twijfelen, was toch híj de geestelijk vader?

andere helft van het dubbel, dat van de buren. Verder ontdek ik dat op Bosweg 7 van december 1913
tot halverwege 1920 de Kunstschilder Adrianus Bleijs woonde.11 Hij was vanaf de oplevering eind 1913
dus de eerste bewoner en vermoedelijk ook de geestelijk vader van het verdwenen noorderraam. De
verkoop in 1920 had mij op een dwaalspoor gezet. Ik was er al te makkelijk vanuit gegaan dat de be-
zitter van de woning ook de bewoner was. Toch blijkt even later, als ik de woningkaarten12 van de
gemeente Rheden onder ogen krijg, dat Abraham met zijn gezin wel degelijk ook op nummer 7 heeft
gewoond, en wel in 1919. Adrianus woont dan eveneens nog op nummer zeven zodat het atelier dat
jaar drie gebruikers kent, maar wellicht zelfs vier, want dochter Jeannette Dina van der Zee, die later
ook kunstenaar zou worden13, heeft als peuter van drie ongetwijfeld al een serie rake abstracten in het
atelier vervaardigd (kleurkrijt op behangselpapier). In december 1919 vertrekt het gezin van der Zee
naar Vrouwenpolder op Walcheren. Kennelijk krijg je met zo’n achternaam op den duur toch een hang
naar de kust. Halverwege 1920 verlaat ook Adrianus Bleijs Bosweg 7 en vestigt zich in Edam. Hij keert
daarmee terug naar de streek waar hij werd geboren.

Onderhand is de vroegste bewoning van ons huis wel zo ongeveer duidelijk. Van eind 1913 tot halver-
wege 1920 is Adrianus Bleijs de hoofbewoner, in 1919 komt daar het gezin Abraham van der Zee bij.
Hij is op dat moment ook nog eigenaar van het pand. De bewoningsgeschiedenis van onze wederhelft
nummer 5 heb ik ook vrijwel rond. In de adresboeken 1914 en 1919 wordt het pand niet vermeld, daar
valt dus geen zinnig woord over te zeggen, maar in alle andere jaren tot 1922 staat de vader van Regi-
na, Johannes Matthias la Rivière, te boek als hoofbewoner.

11 In december 1913 verhuist Adrianus Bleijs van de Wilhelminastraat in Arnhem naar de gemeente Rheden (Be-
volkingsregistratie gemeente Arnhem), in het Nieuw Arnhemsch adresboek jaargang 1914-1920 wordt hij ver-
meld als hoofdbewoner, op de woningkaart Bosweg 7 wordt zijn vertrek vermeld op 21-7-1920 naar Edam (Be-
volkingsregistratie gemeente Rheden), www.geldersarchief.nl
12 Woningkaarten waren van 1919 tot 1940 onderdeel van de bevolkingsadministratie van de Gemeente Rheden.
Op de voorkant stonden het adres en de gegevens van de gezinshoofd(en), op de achterkant werden inwonende
niet-gezinsleden vermeld, www.geldersarchief.nl
13 www.historievandaalhuizen.nl

Middelburgsche Courant 02–04-1919. Het oorspronkelij-
ke huisnummer 294d is in 1921, ten tijde van de algehele
omnummering in Velp, veranderd in nummer 7.



Adrianus Bleijs
Adrianus Bleijs – die door het leven gaat als Adri - wordt in 1877 te hoorn geboren, maar reeds na zes
maanden verhuist het gezin naar Amsterdam. Zijn vader is de bekende architect Adrianus Ciryacus
Bleijs. Aanvankelijk was hij in dienst van Pierre Cuypers (Rijksmuseum, CS-Amsterdam) maar na een
conflict begon hij zijn eigen architectenbureau. Hij heeft vele gezichtsbepalende kerken en gebouwen
ontworpen die thans gekoesterd worden en op de monumentenlijst staan.

Twee belangrijke ontwerpen van Adrianus Ciryacus Bleijs te Amsterdam (1884-1888), Stadsarchief Amsterdam

Zoon Adri studeert na de middelbare school aan de Rijksakademie van beeldende kunsten te Amster-
dam. Hij wordt lid van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae, waar ook Abraham
van der Zee lid van is.1 Aanvankelijk is goed gedocumenteerd waar hij na zijn studie heeft gewerkt
en/of gewoond. Op de gekende biografische internetportalen is een sluitende chronologische opsom-
ming te vinden van 1893 tot aan 1912:

De aansluitende periode 1912 – 1922 is een vrijwel onbeschreven blad. Het Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis houdt het erop dat hij in het jaar 1914 in Velp vertoefde, maar verder tast men in
het duister. ARTindex.nl meent dat het 1915 was, maar is verder ook onwetend. Wel zijn zij het er
samen over eens dat de enig denkbare bestemming ná Parijs, het Gelderse dorp Velp is. Ik ken intussen
de ware toedracht. Zijn vader, Adrianus Ciryacus Bleijs, komt in 1912 te overlijden in zijn toenmalige
woonplaats Kerkdriel2. Zijn moeder, de weduwe Bregitta Maria Bleijs-Witte, vestigt zich daarop voor

1 www.rkd.nl
2 Burgerlijke stand Gelderland, www.geldersarchief.nl

Sint Nicolaaskerk Sint Elisabeth gesticht

1893 Amsterdam,
1894-1897 Bussum,
1897-1902 Amsterdam,
1903 Ede en Lunteren,
1905-1909 Amsterdam,
1909-1910 Kanne Riemst (B.)
1911 Paris (Fr.)



een korte tijd in de Wilhelminastraat te Arnhem, alwaar haar zoon Adri zich in 1913 bij haar voegt.3

Nog datzelfde jaar wordt het bouwwerk op Bosweg 7 opgeleverd en verhuist hij daarnaartoe. Zoals wij
intussen weten zal hij daar blijven wonen tot halverwege 1920. Dan vertrekt hij naar Edam. De biogra-
fieën zijn het over de periode daarna weer roerend eens. Van 1922 tot zijn dood in 1964 woont en
werkt hij in Volendam.

In 1905 huwde Adri met Johanna Elisabeth Fritz (geboren in 1876 te Arnhem). Wanneer Adri
in 1909 naar onze zuiderburen vertrekt, keert Johanna van hun woonplaats Amsterdam, terug
naar haar geboortestad Arnhem.  Na twee jaar België reist Adri verder zuidwaarts naar de
Franse hoofdstad. Daar studeert hij aan een Parijse academie om zijn artistieke vorming te
voltooien, zoals het indertijd een jonge schilder betaamde.  De verlokkingen van Parijs zijn
groter dan die van Arnhem en in 1911 snelt Johanna hem alsnog achterna om zich met hem te
verenigen3. Als de nieuwbouw gereed is betrekken zij eind 1913 Bosweg 7, maar hun is nog
maar een kort samenzijn beschoren. In 1916 overlijdt Johanna4 en wordt begraven op de RK
Begraafplaats Bergweg te Velp5, de dodenakker die landelijke bekendheid heeft verworven
door de roman ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink.  Adri laat zich niet kisten maar
huwt in 1921 te Arnhem opnieuw, dit keer met Catharina de Bruin3. Zij stichtten te Volendam
een gezin waar zij, ondank de gevorderde leeftijd van respectievelijk 44 en 36 jaar, flink in de
bus blazen met zes zonen6. De rest van hun leven blijven zij het stadje aan de Zuiderzee trouw.

In de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden er op verschillende plaatsen in Europa kolonies van
beeldende kunstenaars. Zij vonden inspiratie in de ongerepte natuur en de authentieke lokale bevol-
king van kleine plattelandskernen, een reactie op de
snelle industrialisatie en verstedelijking. De eerste
kolonie in de rij was het Franse Barbizon, maar al
spoedig vond dat navolging en ontstonden er kun-
stenaarskolonies in o.a. Frankrijk (Grez-sur-Loing,
Pont-Aven), Denemarken (Skagen, Bornholm),
Duitsland (Ahrenshoop, Dachau, Worpswede), Bel-
gië (Tervuren, Sint-Martens-Lathem), Zwitserland
(Ascona), Rusland (Peredelkino) en in Nederland
(Katwijk, Noorden, Volendam, Laren, Domburg, Ber-
gen)7. Het vissersdorp Volendam groeide aan het
begin van de 20ste eeuw uit tot één van de grootste
kunstenaarsdorpen van Europa. Tussen 1875 en
1940 deden meer dan vijftienhonderd kunstenaars

3 Bevolkingsregistratie gemeente Arnhem, www.geldersarchief.nl
4 Bevolkingsregistratie gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl
5 www.online-begraafplaatsen.nl
6 Dagblad De Tijd 23-08-1957, artikel over Adri Bleijs ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag,
Delpfer, KB.nl
7 www.nl.wikipedia.org

Adri Bleijs, 80 jaar, Dagblad De Tijd 23 augustus 1957,
beeldbank Nationaal Archief



het dorp aan8. Adri wordt een prominent vertegenwoordiger van de gemeenschap en schildert een
enorm oeuvre Volendamse taferelen (volkse interieurs, vrouwen in klederdracht, vissers, zee- en ha-
vengezichten). In 1957 verschijnt naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag in het dagblad De Tijd
een artikel over hem. Daarin wordt verhaald hoe Volendam

 ‘in de jaren twintig nog in zijn oorspronkelijke fleur verkeerde, waar schilders uit binnen- en
buitenland inspiratie vonden en een hele kolonie vormden. De tweede wereldoorlog deed alles
wat penseel of tekenkrijt voerde uiteenstuiven. Slechts één is door de jaren heen Volendam
trouw gebleven: Adri Bleijs. En nog dagelijks kan men hem vinden in zijn atelier aan het Haven-
dijkje. Daar zet de stille grijze man met de oplettende blik vanachter het brilleglas nog even
werkensblij zijn doeken op. En hij glimlacht bij de herinnering aan de prachtige modellen die hij
hier heeft gehad. Hun portretten zijn naar aller heren landen verkocht’, aldus De Tijd.

Door het oer-Hollandse karakter zijn de Volendamse schilderijen van Adri tot op de dag van vandaag
vooral populair in Amerika en worden zij volop aangeboden in galeries en (internationale) veilinghui-
zen. Maar op termijn moet voor de beschikbaarheid gevreesd worden. De norse koppen, de zuinige
oogopslag, de klederdracht en de klompen dragen in hoge mate bij aan het stereotype beeld van Ne-
derland, alleen de molens en de tulpen ontbreken. Het is een kwestie van tijd en dan zullen de geau-
tomatiseerde algoritmen van de sociale media de prenten op internet ontmaskeren als stigmatiseren-
de stereotypen van de Hollanders, en dan is het gedaan met Adri’s nalatenschap.

In 1964 overlijdt Adri Bleijs op 87-jarige leeftijd in zijn woning te Volendam. In menig landelijk en

regionaal dagblad wordt een kort bericht gewijd aan zijn verscheiden. Het Volendamsmuseum eert
hem bijna 40 jaar later nog eens door het Museumjaarboek 2012 aan hem te wijden. Op de omslag
prijkt een zelfportret van Adri. Het boekwerk is uitverkocht en wordt tweedehands niet aangebo-
den zodat ik de uitgave helaas niet heb kunnen raadplegen.

8 Volendam kunstenaarsdorp het erfgoed van hotel Spaander, Brian Dudley Barrett en André Groeneveld

Exemplarische werken van Adri Bleijs uit zijn Volendamse periode (1922-1963, Google afbeeldingen



Abraham van der Zee en Adri Bleijs waren beiden lid van de
Maatschappij Arti et Amicitiae, een Amsterdamse vereniging
van beeldende kunstenaars gehuisvest in een fraai sociëteits-
gebouw aan het Rokin. Mogelijk hebben zij daar, na een
avondje flink doorzakken, de plannen beraamd om een geza-
menlijk onderkomen in Velp te stichten. Beiden hadden al
eerder kennis gemaakt met de schoonheid van de Arnhemse
contreien en de voorraad huwbare jonge dames.

Wij zijn inmiddels zo gelukkig geweest een zeldzaam, pre-Volendams bloemenstilleven van Adri op de
kop te tikken, dat nu samen met de Velpse schilderijen van Abraham onze hal opsiert. Zo zijn de schil-
ders na ruim honderd jaar toch weer verenigd onder hetzelfde dak. Alleen de jenever en de sigaren
ontbreken nog.

Zeldzaam bloemstilleven van Adri Bleijs uit zijn pre-volendamse periode

Bloemstilleven, Adri Bleijs,  datering : voor 1921 (mw).



De Boschweg door de eeuwen heen
De verbinding tussen voormalig landgoed Overbeek en de
Vrye Heerlijkheid Roosendael, 250 meter lang en eeuwen
oud: de Boschweg (tot 1950 geschreven met sch). Het oude
wegenpatroon in Velp was voor een belangrijk deel gericht op
de kerk, toentertijd in alle opzichten het hart van het dorp. De
doorgaande routes van de vele landgoederen naar de kerk
werden kerckweg genoemd.1 Op een goed bewaarde kaart uit
1721 is de Boschweg al te herkennen als deel van de Roosen-
daalse kerckweg2, de route van het kasteel en landgoed Roo-
sendael met bijbehorende nederzetting naar de Mattheus-
kerk, ofwel de Oude Jan. In hedendaagse naamgeving luidt
het traject:

1.   Kasteel Rozendaal;
2.   Voortzetting van de Bosweg aan de overzijde van de Ringalee,

een pad langs de bosrand in het beekdal van Rozendaal;
3.   Bosweg;
      toekomstige locatie van Bosweg 7;
4.   Achtsprong;
5.   Tramstraat;
6.   Stationsstraat;
7.   Kerkstraat;
8.   Oude Jan.

De Oude Jan stamt uit de 11e-12e eeuw, kasteel Rozendaal uit
de 14e, zodat het aannemelijk is dat het geschetste kerkepad
bij het optekenen van de kaart in 1721, al een eeuwen oud
traject was.

Op de kaart is te zien dat het bos langs het beekdal indertijd
aan Velpse zijde nog een eindje doorliep, waarmee de reeds
vermoedde herkomst van de naam Boschweg wordt beves-
tigd. Ook blijkt dat de landerijen, die op de oude luchtfoto zijn
te zien, al een lange historie kenden voordat ze aan de voor-
uitgang ten prooi vielen. De doorsteek naar het beekdal is
daar later ook aan geofferd door de bouw van een villa op die
plek. Hoe het destijds met de bewoning op de Boschweg was
gesteld, is uit de Roosendaelse Caart niet op te maken. Voor-

1 Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938.
2 Op de ‘Caarte van de limitten om de Vrye Heerlijkheid Rósendael’ uit 1724 staat bij het stuk van de huidige
Boschweg ‘Rosendaalse kerckweg’. www.geldersarchief.nl
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Geometrise Caart van de vrije Heerlijkheijd
Roosendael, 1721, www.geldersarchief.nl
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zover er bebouwing staat opgetekend, betreft dit kerken, kastelen, landhuizen en watermolens. De
Rozendaalsche beek telde tijdens haar arbeidzame leven tien watermolens en was ondanks de adel-
lijke herkomst een naarstig werkzame waterloop. Voor de geschiedenis van de bebouwing en de be-
woners moet ik te rade bij de kadastrale kaarten en de oude adresboeken. De aanzet tot het kadaster
is in de Franse Tijd gegeven door Napoleon. De vroegste kadastrale kaart van Velp stamt uit 1817, de
bebouwing op de percelen is later toegevoegd (1832). Aan de Boschweg zijn twee kavels opgetekend
met gebouwen3. Uit de bijbehorende beschrijving4 van de kaart blijkt dat het in beide gevallen gaat om
een boerenwoonhuis met schuur, erf en omliggend bouwland.

Het woonhuis aan de linkerkant van de Boschweg (op kavel 46) is het rietgedekte deel van de woning
die wij later hebben leren kennen als ‘de boerderij van Matser’. Blijkens de kaartbeschrijving is Lubbert
Burgers in 1817 de eigenaar van de boerderij en het aanpalende bouwland (kavel 47), de grond waar
later ons huis op zal verrijzen. Als ik voor de aardigheid eens kijk of Lubbert terug te vinden is in de
bevolkingsadministratie van de gemeente Velp5 vind ik zijn doopceel uit 1787 en ontdek even later dat

3 De kavel met opstallen op de grens met Rosendaal zijn gelegen aan de Rosendaalsche Allee.
4 In het kadasterjargon uit 1832 heet deze beschrijving ‘oorspronkelijke aanwijzende tafel sectie D blad 003’,
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5 In 1812 wordt het dorp Rozendaal aan Velp toegevoegd en gaan zij samen tot 1818 door het leven als de zelf-
standige gemeente Velp.

Fragment kadastrale kaart 1817-1832 van de gemeente Velp, 1ste blad van sectie D (met toege-
voegde inzet van de straatnamen, mw), www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl



zijn dochter Gerritje Burgers in 1849 in de echt treedt met de jonge landbouwer Evert Matser, de groot-
vader en naamgever van onze Evert. De aktes onthullen voorts dat Gerritje ten tijde van het huwelijk
al drie maanden zwanger was. Bij hun derde kind gaat het weer mis, maar nu na een minder plezant
voorspel. Negen dagen na de bevalling bezwijkt Gerritje aan de naweeën en overlijdt op 26 jarige leef-
tijd. Evert houdt als rechtgeaarde agrariër van zaaien en oogsten en laat zich door de grillen der natuur
niet uit het veld slaan. Hij hertrouwt al binnen een halfjaar en zet uiteindelijk nog eens zes spruiten op
de aarde, waarmee het totaal op negen komt. De laatste zaailing, eveneens Evert geheten, groeit uit
tot de vader van onze voormalige overbuur, degene met het goede geheugen. Wij schrijven intussen
1878 en de vraag rijst wanneer de Evert-dynastie de voorvaderlijke boerderij op de Boschweg heeft
betrokken. Was dat al ten tijde van Evert de I, wanneer hij vanaf 1849 met zijn Gerritje gelegitimeerd
de sponde deelt, of pas later? De adresboeken geven maar gedeeltelijk antwoord op deze vraag omdat
de Boschweg aanvankelijk stiefmoederlijk bedeeld wordt. Maar eind achttienhonderd krijgt de op-
name in de boeken een meer geregeld karakter en kan worden vastgesteld dat de familie Matser in
ieder geval vanaf dat moment onafgebroken domicilie hield op de hoeve aan de Boschweg.

Na nog een blik op de kaart uit 1817 valt het mij
op dat de vermelding Buurtschap Jeruzalem
bezwaarlijk kan slaan op alleen een klein stukje
langs de Rozendaalsche beek, met als enige be-
bouwing drie woonhuizen, een papiermolen en
een schaapskooi6. Het zou wat veel eer zijn om
aan zo’n luttele verzameling het predicaat
buurtschap te verlenen lijkt mij. Voorts zie ik op
de kaart dat Jeruzalem er niet alleen voor-
stond, maar dat het ganse grondgebied van
Velp was opgedeeld in buurten. Het kaartdeel
waar de Boschweg op staat zelfs in acht stuks.
De begrenzingen zijn echter niet precies afge-
bakend. Met mijn boerenverstand gok ik dat de
Boschweg destijds deel uitmaakte van Buurt-
schap Jeruzalem. Deze gissing wordt zekerheid
als ik de oude adresboeken nader aan de tand
voel. Afgezien van een eenmalige eerdere ver-
melding, wordt van de Boschweg pas gerept
sinds 1887. De eerste keer gelijk met vier huis-
nummers. Uit nadere bestudering blijkt dat de-
ze plotselinge verschijningen niet als bij tover-
slag uit de lucht zijn komen vallen, maar allen
vóór 1887 op Jeruzalem adresseerden, dezelf-
de achternamen,voorletters, beroepen en huis-

6 bebouwing ontleend aan https://hisgis.nl/projecten/
gelderland/
7 Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938.

nummers. Dat kan geen toeval zijn. Als ik die-
per in de materie duik zie ik dat hetzelfde feno-
meen geldt voor de Dennenweg en de Tram-
straat. Kortom, vanaf het eerste adresboek uit
1855 tot 1887 krijgen alle woningen in de wijk
de globale adressering Jeruzalem, daarna - met
behoudvanhuisnummer -een specifiekestraat-
naam. In 1885 belastte een Raadscommissie
zich met het be- en hernoemen van de Velpse
wegen.7 Het eerste deel van de Jeruzalemse-
weg werd hernoemd in Tramstraat vanwege de
aldaar gevestigde tramremise annex paarde-
stallen, de rest, vanaf de kruising met de Bosch-
weg, kreeg de benaming Jeruzalem. De Ge-
meene plagweg* wordt voortaan Dennenweg,
alleen de Boschweg behoud, mogelijk uit pi
ëteit voor de lange historie, haar oude rechten.
Maar wellicht is de aanleiding trivialer en heeft
de toenmalige burgemeester, die op de Bosch-
weg woonde, op de Raadscommissie ingepraat
om zich zodoende de drukkosten voor nieuwe
visitekaartjes te besparen. Hoe dan ook, de
conclusie is zonneklaar, de Boschweg was deel-
genoot van Buurtschap Jeruzalem en waarach-
tignietdeminstemetdeburgemeesterswoning

* Gangbare route van de plaatselijke boeren naar
de heide om plaggen te steken.
https://www.absolutefacts.com/velp





op de kop van de straat. Met de inlijving van de Boschweg in Buurtschap Jeruzalem begeef ik mij ove-
rigens op glad ijs, want ik verstout mij het oneens te zijn met de gezaghebbende Velpse historicus H.
Kerkamp8 die o.a. het standaardwerk over de historie van Velp en Rozendaal heeft geschreven. Hij
definieert daarin de begrenzing van Jeruzalem en ziet daarbij de Boschweg jammerlijk over het hoofd.
Maar de kwestie is intussen rechtgezet, de feiten zijn onweerlegbaar. Dankzij dit inzicht weet ik nu ook
dat de familie Matser met haar gevolg op zijn minst al vanaf 18699 op de Boschweg huisde, alwaar de
brievenbesteller enveloppen bezorgde met het opschrift ‘Evert Matser, Jeruzalem te Velp’. Hoelang,
of hoeveel generaties de hoeve al van zijn schoonfamilie was is onduidelijk, maar 1817 is de eerste
vermelding die ik ben tegengekomen.
Na dit familiaire uitstapje eerst maar weer eens terug naar de topografie van die tijd. In 1821 verschijnt
in particulier beheer een fraaie kaart van Arnhem en omstreken.

Uitsnede van de topographische kaart van de omstreken van Arnhem, getekend door den ingenieur G.J. Dibbets,
gegraveerd door Van Baarsel en Zn, Uitgeverij P. Nijhoff, Arnhem, 1821, www.geldersarchief.nl

Tot mijn genoegen staan de Velpse contreien er tamelijk gedetailleerd op. De kaart geeft een mooi
inkijkje in de landschappelijke betekenis van het onthutsende aantal landgoederen in- en rondom Velp.
Van links naar rechts en van boven naar beneden: Klarenbeek, Angerenstein, Rennen Enk, Bronbeek,
Presikhaaf, Daalhuizen, Rosendaal, Schoonberg, Larenstein, Ommershof, Overbeek, Nederhagen,
Overhagen, Biljoen, Beekhuizen. Opmerkelijk is voorts de spaarzaam ingetekende bebouwing. Ik schat
het aantal percelen op minder dan vijftig, inclusief kerk, kastelen en landhuizen. Er moet streng gese-

8 Hendrik Kerkkamp (1890-1985), journalist Velpsche Courant, historicus, medeoprichter en oud voorzitter van
de Historische Kring Rheden-Rozendaal Ambt en Heerlijkheid. Hij heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan
de geschiedenis van Velp en een eindeloze reeks artikelen en publicaties op zijn naam.
9 Nieuw Arnhemsch adresboek jaargang 1855-1942, www.geldersarchief.nl



lecteerd zijn denk ik, want op de kaart van 1832 staan rond de driehon-
derd gebouwen, en dit verschil kan niet verklaard worden met uit de
grond gestampte vinex-wijken. De Boschweg had kennelijk veel aan-
zien, want zij doet met drie vermeldingen niet onder voor kasteel Over-
beek en bijgebouwen.

De kadastrale kaart uit 1817 is door een handjevol wetenschappers, geflankeerd door een leger vrij-
willigers voor het noeste handwerk, gedigitaliseerd en voorzien van een kleurcode over het grondge-
bruik10 naar de situatie anno 1832.  Aan- en rondom de Boschweg is het vooral bouwland wat de klok
slaat. De rechtlijnige stroken bos tussen de Rosendaalsche beek en de Boschweg worden omschreven
als akkermaalshout, d.w.z. de houtwallen die het bouwland begrenzen11. Zij paalden destijds het bezit
aan de Boschweg af van de douairière R.J.C. Torck vrouwe van Rosendaal.

Fragment gedigitaliseerde kadastrale kaart 1817-1832 van de gemeente Velp (met inzet van colofon en straat-
namen), https://hisgis.nl/projecten/gelderland/

Afgezien van het bouwland dat bij het woonhuis hoort, zijn de gronden rechts van de Boschweg eigen-
dom van de Nederduitsche Hervormde Kerk van Arnhem. Benoorden de Boschweg behoort alles As-
sueer Lubbert Adolph baron Torck. Het feestmutsvormige kaveltje aan de zuidwestflank van de
Boschweg ten slotte, is in bezit van de gemeente Arnhem. Kortom, de Boschweg wordt gemangeld
tussen wereldlijke en kerkelijke machten, die door de boeren in het voorbijgaan met de pet in de hand

10 Fryske Akademy in samenwerking met het Gelders Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Gelderland.
11  Het woord maal duidt hier op grens, www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties
/mascr _marina_fijten_2017.pdf
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moesten worden begroet. Maar des zondags werd eertijds de balans weer in evenwicht gebracht, dan
defileerden tweemaal daags de hooggeboren Rosendaalsche grootgrondbezitters nederig te voet met
een kloek boekdeel onder de arm over de eenvoudige zandweg tussen de twee boerenerven, op weg
naar de Oude Jan. Ter herinnering aan deze optocht noemen wij voortaan het struikgewas dat onze
tuin van de oude kerckweg scheidt, het avondmaalshout.

In 1868 verscheen de Gemeente-Atlas van Nederland, een particulier initiatief van elf boekdelen met
kaarten van alle gemeenten, destijds zo’n 1.13012 in getal. De kaarten, ontworpen door de cartograaf
Jacob Kuyper, bevatten niet alleen landschapselementen, maar volgens het voorwoord van het boek-
werk tevens ‘zooveel mogelijk de Kerkgebouwen, Buitenverblijven en andere belangrijke gebouwen’13.
Er is dus veel bebouwing niet opgenomen, maar het pleit voor het onderscheidingsvermogen van de
beroemde landmeetkundige dat hij de boerderij van Matser op de kaart heeft gezet. Wellicht heeft de
tekenvaardige auteur voorvoelt dat de latere bewoner voor de geschiedschrijving een belangrijke in-
formant zou worden.

Fragment van de kaart van Velp uit 1867, Gemeente-Atlas van Nederland door Jacob Kuyper, Uitgeverij Hugo
Suringar te Leeuwarden. De rode spelt wijst naar de boerderij van Matser.

12 Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812, Data Archiving and Network Services, Ad van der
Meer en Onno Boonstra, https://dans.knaw.nl
13 www.atlas1868.nl



Wanneer ik de digitaal doorzoekbare adresgid-
sen bevraag op het beroep landbouwer dan is
de uitkomst op zijn zachtst gezegd onvolledig.
In de jaargangen 1855-1867 varieert het aantal
Velpse boeren tussen nul en drie. Wie een blik
op de kaart werpt ziet uitgestrekte landbouw-
gronden en weilanden terwijl het grootste deel
van de Velpse uiterwaarden nog niet eens op
dit kaartfragment staat. Het lijkt wel alsof de
boerenstand met opzet uit de boeken is gehou-
den.

De nederzetting Velp wordt reeds in de elfde
eeuw vermeld, de oudste kern is de buurt
rondom de Oude Jan. Velp was vooral een agra-
rische nederzetting met boerderijen en arbei-
derswoningen te midden van bouwlanden,
boomgaarden en moestuinen. Daarnaast be-
paalden de vele landgoederen met hun fraai
aangelegde tuinen en lanenstelsels, de ruimte-
lijke structuur van het dorp. Vanaf het einde
van de 18de eeuw verandert het dorpska-
rakter. Het accent verschuift langzaam maar
zeker van agrarische nederzetting naar subur-
bane woonplaats voor welgestelde burgerij. De
straatweg Arnhem-Zutphen (de latere Hoofd-
straat) werd het dichtst bebouwde deel van
Velp. Overal, maar vooral benoorden de straat-
weg, verrezen villa’s.14 De centrumverschuiving
van zuid naar noord is op de kaart uit 1867 al
goed te herkennen. Zou het kunnen dat de au-
teurs van de oude adresboeken alvast voorsor-
teren op de gestage transformatie en de boe-
renstand stelselmatig uitsluiten van opname in
het handige naslagwerkje. Zijn wij hier een
vroege vorm van institutionele discriminatie op
het spoor?

14 vrij naar: Gemeente Rheden Erfgoedplan,
Adviesbureau Cuijpers, 's-Hertogenbosch 2008.

Dankzij koning Willem I, die de aanzet gaf voor
het Topografisch Bureau van het Ministerie van
Oorlog, kunnen een aantal volgtijdelijke stap-
pen worden gezet. Vanaf het begin van de ne-
gentiende eeuw voerden militairen te paard
terreinverkenningen uit. De plaatselijke hoeda-
nigheden werden nauwgezet in kaart gebracht,
om in het uur U weloverwogen te kunnen op-
rukken, dan wel het hazepad te kiezen. Alles
wat beschutting kon bieden of in de weg stond,
werd opgetekend.

De eerste gedetailleerde topografische kaart
van de Boschweg en omgeving stamt uit 1850,
maar de zwarte stippen kunnen zowel bomen
als gebouwen zijn, dat biedt dus weinig hou-
vast. De belangrijkste goed zichtbare verande-
ring ten opzichte van de eerdere kaarten is het
opduiken van een voetpad. Het laantje begint
tegenover de boerderij van Matser, doorsnijdt
het akkerland naar de Rozendaalsche Allee en
verschaft aan de overzijde toegang tot het kas-
teelpark.

Topografische kaart 1850, ww.topotijdreis.nl/

Topografische kaart 1850, www.topotijdreis.nl



Het pad aan Rozendaalsche kant bestaat nog steeds en voert
naar de Koningsberg, de berg waarvan de aankleding enige
tijd geleden weer is teruggebracht naar de oorspronkelijke
opsmuk, toen het met de huidige kasteeltuin nog één geheel
vormde. De tuinarchitect Dirk Wattez ontwierp in 1874 een
plan voor de Koningsberg, dat ook ten dele werd uitgevoerd.
Later kreeg de natuur weer de vrije hand en verdween het
parkkarakter. In 2016 werd het plan opnieuw ter hand ge-
nomen onder leiding van het Geldersch Landschap en Kas-
teelen.15 De lanen en paden zijn weer prominent in beeld
gebracht en het oude volksliedje ‘De paden op, de lanen in,
vooruit met flinke pas’, kan weer aanschouwelijk worden
gemaakt. De berg is met haar uitgedunde begroeiing op de
flanken als vanouds de centrale blikvanger. Daarnaast zijn er
uitnodigende entrees toegevoegd, maar de allermooiste
toegang was destijds natuurlijk de dubbele ontsluiting via de
Boschweg.

Op de kaart uit 1872 staat nog een tweede nieuwigheidje,
een zijpad naar de beek, maar bij de eerstvolgende herzie-
ning van de kaart is dat alweer verdwenen. Voorts blijken de
houtwallen tussen de Boschweg en de Rozendaalsche beek
gekapt en is er aan de rechterkant van de weg een schuur of
woning bijgekomen. Wie de achtereenvolgende kaarten
vergelijkt, ziet dat de te velde met kleurpotlood ingetekende
opstallen, nogal eens van grootte, vorm en plaats verande-
ren, terwijl het toch om onroerende goederen gaat. Dit
schijnbare wonder is gebeurlijk te wijten aan de beweeglijk-
heid van de militaire rijdieren waar de bereden tekenaars op
zetelden, en niet aan het loopvermogen van de bouwwer-
ken. Probeer op een bokkig paard maar eens een nauwkeu-
rige stip op de kaart te plaatsen. Dit euvel werd overwonnen
toen begin negentienhonderd het minder eigenstandig be-
wegende vervoermiddel fiets werd ingevoerd. Vanaf dat
moment wonnen de kaarten sterk aan nauwkeurigheid.

15 Vrij naar: De versnippering van Landgoed Rosendael (1902-2017), Scriptie Master Landschapsgeschiedenis
Rijksuniversiteit Groningen, Ing. Machiel Koman Maart 2017.

T.gr.krt 1872, www.topotijdreis.nl

T.gr.krt 1890, www.topotijdreis.nl

Top v/d Koningsberg, 60 m. boven
nap, www.oudheidkundigekring.nl

T.gr.krt 1895, www.topotijdreis.nl

T.gr.krt 1907, www.topotijdreis.nl

In de periode 1850-1907 verschenen er vijf topografische
kaarten van het onderzoeksgebied. De meest in het oog
springende verandering in al die jaren, is de kwijnende
maagdelijkheid van het aangrenzende bouwland aan Den-
nenwegzijde, de rechter poot van de V. Aldaar zijn twee vil-
la’s verrezen van ongehoorde afmetingen en dito tuinen.
Anderzijds is de openheid van het landschap ter linkerzijde
juist

Koningsberg



toegenomen door de onttrekking van de houtwallen ten faveure van het bouwland. Maar ook de be-
bouwing aan de Boschweg zelf is gewijzigd en blijkt medeverantwoordelijk voor de transformatie van
het dorp. Het meest noordelijk gelegen huis adresseerde op de kaarten 1832-1872 aan de Rosendaal-
sche Allee, en deed in de onderhavige geschiedenis voor spek en bonen mee. Maar dat is inmiddels
gewijzigd, hoewel dat pas op de kaart uit 1907 herkenbaar tot uitdrukking komt. Ergens rond 1880 is
het eenvoudige woonhuis met naastgelegen opstal afgebroken en heeft plaats gemaakt voor de chique
villa ‘Huize Klein Gelrestein’. De nieuwbouw wordt ontsloten via de Boschweg en verkrijgt daarmee
ook het dienovereenkomstige, statusverhogende adres. In jaargang 1882/1883 van de adresboeken
wordt het landhuis voor het eerst vermeld, als woonhuis van de kersverse burgemeester van de ge-
meente Rheden, Mr. Andreas Hegelund Brandt. In de jaren twintig van de volgende eeuw zal de naam
van de burgervader blijvend gevestigd worden door de vernoeming van een straat en een plein, vlak
om de hoek van zijn oude woonstee.  Maar ook de kleine luiden worden in de jaren 1850-1890 bouw-
lustig. De boerderij van Matser wordt uitgebreid met een voorhuis (met apart huisnummer) en ten
noorden daarvan verschijnen nog eens twee woningen. Het aanpalende pand verkrijgt later landelijke
bekendheid als het geboortehuis van John Jansen van Galen16, het dáárnaast gelegen woonhuis daar-
entegen geraakt weer snel in de vergetelheid. Op de kaart 1907 is het perceel alweer weg.  In de Arn-
hemsche Courant van zaterdag 2 november 1907 worden wij de lotgevallen gewaar:

16 Bergweg 17, Bosweg 19 – briefwisseling tussen John Jansen van Galen en Jan Siebelink; uitgever Boekhandel
Jansen & De Feijter, Velp.

Digitaal doorzoek-
baar historische
couranten archief
van diverse we-
tenschappelijke in-
stellingen, biblio-
theken en erf-
goedinstellingen,
www.delpher.nl/



A. Peters – waarschijnlijk dezelfde als de onfor-
tuinlijke van de brand - had al eerder van zich
doen spreken. In de Arnhemsche Courant van
1 januari 1895 wordt verslag gedaan van de
openbare gemeenteraadsvergadering van Rhe-
den:

‘Op een adres van A. Peters en elf anderen, zoo-
wel bewoners dezer als van naburige gemeen-
ten, houdende het verzoek om een petroleum-
lantaarn toe te staan voor plaatsing aan den
Boschweg te Velp, werd (..) afwijzend beschikt.’
Maar het volgende punt: ‘om op den post on-
voorziene uitgaven af te schrijven f.271,85 en
dit bedrag over te schrijven op den post verple-
ging van behoeftige krankzinnigen’ wordt zon-
der hoofdelijk stemming goedgevonden.

Mijn eerste indruk was dat wij in de toenmalige
raad een wijs college hadden, met een fijne
neus voor prioriteiten en maatschappelijke no-
den.  Maar even later lees ik in de Arnhemsche
Courant van 16 april 1890 dat: ‘een voorstel van
het Dagelijks Bestuur om een som van f.400 be-
schikbaar te stellen tot verbetering van den
Boschweg te Velp, wordt verworpen met 10 te-
gen 2 stemmen’.  Een jaar later komt het voor-
stel opnieuw ter tafel maar wordt wederom af-
gewezen, ook het verzoek de post door te
schuiven naar het volgende begrotingsjaar
sneuvelt. Staande de vergadering noteert de
Courantnoghetwelwillendebesluit:  ‘De straat-
verlichting te Velp wordt uitgebreid met 1 pe-
troleum lantaarn, te Rheden met 3 petroleum-
lantaarns, te Ellekom met 2 en te Dieren met 1
gaslantaarn, terwijl voor extra straatverlichting
f.250 op de begrooting werd gebracht, om bij
donkere avonden (waarop volgens den alma-
nak de maan niet schijnt) de lantaarns te doen
aansteken.' En even later: ‘De post Verpleging
vanbehoeftigekrankzinnigeningestichtenwerd
met f.300 verhoogd’.

Ik begin in de raadsbesluiten een bestendige
lijn te ontdekken en twijfel aan mijn eerdere
conclusie. Zie ik hier een patroon, zijn de vroe-
de vaderen jaloers op Rhedens eerste burger,
zien zij in de Boschweg slechts een particuliere
oprijlaan naar Klein Gelrestein?

Eind 1800 begin 1900 vermelden de oude
adresboeken op de Boschweg negen huisnum-
mers. Daarmee lijkt de registratie aardig in
overeenstemming met de bebouwing op de
kaarten uit die tijd. De negen gezinshoofden
beoefenden volgens het adresboek 1907 de
volgende beroepen: 1 burgemeester, 1 boer, 1
dagloner, 1 koetsier annex tramconducteur, 1
timmerman, 2 metselaars, 1 bloemist en 1 me-
juffrouw. Een gemêleerd gezelschap, maar wat
hen bindt is dat zij het allen zonder petroleum-
lantaarnmoeten stellen. Een gemis dat zich tot
gekmakends toe doet gevoelen op dagen dat
de maan niet schijnt, maar mocht het noodlot
toeslaan, dan zal er in ieder geval goed voor ze
worden gezorgd.



Intermezzo Overbeek

Sinds het begin van deze historie in 1700, hebben zich op de Boschweg een beperkt aantal ver-
anderingen voorgedaan. Bij het begin van de twintigste eeuw is het aan de weg drukker geworden. Er
wonen dan negen gezinnen: arbeiders, boeren en ambachtslieden. Op de kop zetelt Rhedens eerste

burger met bijpassend landhuis.  De bossen en het akkermaalshout zijn ver-
dwenen, op de hoek met Jeruzalem zijn wat fraaie villa’s verschenen voor
de gegoede stand en aan de kant van de Dennenweg twee landhuizen.

De veranderingen in grote delen van het dorp
zijn een stuk ingrijpender. Daar kleurt de
groeiversnelling van de Moderne Tijd met
baksteen het landschap. Maar de landgoede-
ren aan de kop en de staart van de Boschweg
persisteren door de eeuwen heen in hun lom-
merrijke staat. Op de kaarten uit 1721 en
1821 wordt vrijwel het hele tracé van kasteel
Overbeek naar kasteel Rozendaal nog
geflankeerd door bos, maar eind achttien-
honderd – als het geboomte langs de verbin-
dende Boschweg al is verdwenen - valt het
doek voor het zuidelijke domein.

De eerste vermelding van landgoed Overbeek stamt uit 1635.
Sindsdien heeft het een veel bewogen geschiedenis achter de
rug van burgerlijke machtshebbers, adellijke families, verwoes-
ting en wederopbouw. Het landgoed, ter grootte van 11 hectare,
werd Juli 1900 aangekocht van de laatste bewoner door de N.V.

Uitsnede van
de topographi
sche kaart van
de omstreken
 van Arnhem,

1821,
Gelders Archief

Uitsnede van de topographische kaart
van Velp, 1905, www.topotijdreis.nl

1821

1905



Overbeek voor de aanleg van een villapark. De befaamde landschapsarchitect Poortman
ontwierp, met gebruikmaking van het bestaande padenstelsel, de Rozendaalse beek en de
oude bomen, een villapark in Engelse landschapsstijl.1

De eerste villa’s werden al in 1901 gebouwd, voor het kasteel werd nog een bestemming
gezocht. Toen bleek dat zich geen kopers of huurders aandienden werd het in 1906 uiteindelijk
gekocht en gesloopt door een makelaar met de veelzeggende naam P.J. Schendstok.

1 Ambt en Heerlijkheid, nr. 158-08-2008

O
ntw

erp en tekening: HA.C. Poortm
an. 1901

Ansicht uit 1905, vlak voor de sloop van het kasteel



Oude ansicht Villapark Overbeek

Het bericht van de oprichting van het villapark werd door de bewoners van Velp
met gemengde gevoelens ontvangen. Aan de ene zijde stonden critici, die be-
treurden, dat het park met zijn schitterende boom- en waterpartijen publiek
domein zou worden. Zij meenden dat Velp zijn aantrekkelijkheid zou verliezen.
Aan de andere zijde stonden zij, die juist van oordeel waren, dat het oude
schone park, steeds afgesloten voor het publiek door een lelijke houten omras-
tering, weinig te bieden had voor de omwonenden. Door het wegvallen van de
omheiningen en de vrij toegankelijke wegen en paden, zouden de water- en
bospartijen, alsmede de fraaie architectuur van de villa’s, voor de Velpenaren
en de bezoekende vreemdelingen een lust voor het oog worden en veel bij-
dragen aan het dorpschoon2.

Wij scharen ons thuis van harte achter de laatste opvatting en beschouwen de
lusthof als onze gecultiveerde achtertuin, een fraaie pendant van onze natuur-
lijke voortuin, het beekdal, de Koningsberg en het kasteelpark van Rozendaal.

2 vrij naar Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938



Negentienhonderd dertien
Het jaar 1905 staat in de wetenschap bekend
als het annus mirabilis van Einstein, ofwel Ein-
steins wonderjaar, het jaar waarin hij vier arti-
kelen publiceerde die de natuurkunde voor-
goed zouden veranderen.1 Voor de Boschweg is
1913 het equivalent, het jaar waarin de ge-
meente Rheden vier bouwvergunningen publi-

ceerde voor evenzovele percelen die het aan-
zicht van de Boschweg voorgoed zouden veran-
deren: bakkerij de Voorzorg, daartegenover
Modelhoeve Rosendael, aansluitend villa Jo-
hanna en dan het klapstuk, een dubbel heren-
huis met noorderlicht als sprankelende finale.

1  1. het foto-elektrisch effect;
   2. de brownse  beweging;
   3. de speciale relativiteitstheorie;

 4. de relatie tussen massa en energie E=mc2

      https://nl.wikipedia.org/

Uitsnede en bewerking (mw) van  luchtfoto gemaakt tussen    1920 en 1925  https://nimh-beeldbank.defensie.nl



NV de Voorzorg, Boschweg 2-4 / Dennenweg 1-3

De wordingsgeschiedenis van de bakkerij is mij niet helemaal duidelijk geworden. Er is op Internet
verbazingwekkend weinig over dit bedrijf te vinden en ook de zoekmachine van het Gelders Archief
komt niet verder dan de bouwvergunningen en twee advertenties in de oude adresboeken. In septem-
ber 1913 verstrekt de gemeente Rheden de bouwvergunning voor een bakkerij met winkel en woon-
huis op de hoek van de Boschweg en de Dennenweg.2 Volgens de een3 was het een initiatief van een
aantal Velpse bakkerijen om gezamenlijk de broodproductie en distributie ter hand te nemen door de
oprichting van de coöperatieve Centrale bakkerij ‘NV de Voorzorg’, volgens de ander4 was het burge-
meester Bloemers die de Velpse broodheren wist te bewegen om samen te werken ten einde brand-
stof te besparen die als gevolg van de eerste Wereldoorlog schaars was geworden. De ongerijmdheid
van deze laatste optie is dat mr. Henri Petrus Johannus Bloemers pas in 1917 het eervolle ambt te
Rheden aanvaardde. Overigens was ook de Eerste Wereldoorlog in 1913 nog niet begonnen. Sterker
nog, het uitbreken van WO I in juli 1914 overviel de Nederlandse samenleving. Aanvankelijk leek het
jaar 1914 juist een zekere ontspanning in de internationale verhoudingen te brengen, maar dat bleek
spoedig een illusie.5

Vanaf 1916 begonnen de eerste donkere wolken zich af te tekenen tegen de tot dan toe bijna onbe-
wolkte economische hemel.6 De beperkte invoermogelijkheden tijdens de oorlog begon de Neder-
landse economie parten te spelen en leidde tot sterke prijsverhogingen. De prijzen voor landbouwpro-
ducten stegen nog harder dan door de gestegen grondstofprijzen was te wettigen; boeren leverden
liever aan Duitsland dan aan het binnenland waardoor de schaarste toenam. In sommige gevallen daal-
den de beschikbare hoeveelheden grondstoffen zo snel dat de overheid in het landsbelang overging
tot distributie. Vanaf januari 1916 werden alle brandstoffen door de Regering gevorderd om onder de
gemeenten te verdelen. Vanaf februari 1917 kreeg elke inwoner van Nederland een broodbon waar-
mee ze een beperkte hoeveelheid bruinbrood konden kopen. In 1917 was de import van graan ten
opzichte van 1913 met tweederde gedaald, het jaar daarop zou er bijna niets meer binnenkomen.
Aardappelmeel werd in toenemende mate door het deeg gemengd met als resultaat een onsmakelijk
‘noodbrood’.

J.A. Slempkes, hoofdonderwijzer van de Torckschool te Rozendaal, dichter en historicus,
schreef onder zijn gebruikelijke pseudoniem van ‘meester Bergman’ in oktober 1917 in de
Velpsche Courant: ‘Den tijd zien wij naderen, dat de roerendste aller beden - geeft ons heden
ons dagelijksch brood - met meer innigheid, met meer angst zelfs, van veler lippen zal vloeien’.

2 www.geldersarchief.nl
3 www.facebook.com/ErfgoedRheden/
4 Kent u ze nog … de Velpenaren, H. Kerkkamp, Uitgeverij Europese Bibliotheek
5 Nederland in de Eerste Wereldoorlog; Een neutrale staat klampt zich vast aan het Recht, door Prof. dr. C.G.
Roelofsen
6 Vervolg van de alinea: vrij naar Economische politiek: de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij 1914-
1919 en de Eerste Wereldoorlog, Samuël Kruizinga, 2011; Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad
van doctor aan de Universiteit van Amsterdam.



Oude ansichtkaart: woonhuis en winkel, hoek Boschweg-Dennenweg

Ook de geest van de laatste zin die de Velpse geschiedschrijver Kerkkamp aan de historie wijdt, laat
deze mogelijkheid open: ´Zolang de noodtoestand duurde werkten de bakkers eendrachtig samen.
Daarna hernam dan deze, dan gene zijn zelfstandigheid´.7 De status van het gebouw zelf laat intussen
niets aan duidelijk te wensen over, het door architect J.G.A. Heineman ontworpen gebouw bevat fraaie
Jugendstil elementen en staat niet alleen te pronken op de hoek van de Boschweg, maar ook op de
gemeentelijke monumentenlijst.

Tussen alle petten op de foto van het bakkerijpersoneel,
staat één bolhoed, J. van Someren, de directeur van de
onderneming die hier een thuiswedstrijd speelt want hij
bewoont het inpandige onderkomen op nummer 2. Niet-
temin lijkt mij het vooraanstaande hondje de ware aan-
voerder van de roedel. Hij houdt de aangelijnde bolhoed
goed kort. Intussen ben ik
over het lot van het dier-
tje niet gerust. In de Arn-
hemsche Courant uit die
dagenverschijnt een wan-

hopig lovend verkooppraatje in de advertentierubriek Vraag & Aanbod.
Vooral het dreigende slot van de annonce doet mij de wenkbrauwen
fronsen.

7 Kent u ze nog … de Velpenaren, H. Kerkkamp, Uitgeverij Europese Bibliotheek

Het zal duidelijk zijn dat de oprichting
van een gezamenlijk gestookte bak-
kersoven, als antwoord op de toene-
mende brandstofmangel in de oor-
logsjaren, een voor de hand liggende
strategie is, maar een dergelijk initia-
tief in 1913 getuigt van welhaast pro-
fetische gaven, laat staan om daar de
handen voor op elkaar te krijgen van
de verzamelde kleine zelfstandigen.
Misschien is de bakkerij gestart als in-
dividuele zaak en hebben de oorlogs-
omstandigheden haar in de loop van
de tijd omgedoopt tot coöperatieve
onderneming.

Het zou kunnen, want in 1915 wordt er opnieuw een bouwvergunning verleend. Dit keer voor de uit-
breiding van de bakkerij, een bedrijfsontwikkeling die moeilijk valt te rijmen met de algemene brood-
schaarste, maar als coöperatief uitvloeisel wel een zekere logica bevat.

Als ik diep inzoom op de foto zie ik tot mijn verbazing dat het voltallige personeel zeer grimmig in de
camera blikt, gelijk een troep afgetrainde straatvechters tijdens het Broodoproer 1845-1847. Ik be-
twijfel of ik het indertijd gewaagd zou hebben om tegen zo’n venter te zeggen ‘Aan de deur wordt niet
gekocht’.

www.facebook.com/ErfgoedRheden
en www.delpher.nl



In zijn vrije tijd was de heer van Someren voorzitter van de Nationale Christen-Geheelonthouders Ver-
eeniging, afdeling Velp.8 Hij werd in deze hooggestemde missie bijgestaan door secretaris Jonkvrouwe
C. van Panhuijs. Het doel van de vereniging was ‘onder den drang der liefde van Christus, overeenkom-
stig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten’.
Anders dan Christus zelf, die in zijn stervensuur een weinig wijn gebruikte, werden de leden geacht
geheelonthouding van alle bedwelmende dranken te betrachten en niet aan anderen te schenken. Zijn
voorkeur voor een vestigingsplaats tegenover het melkbedrijf begrijp ik nu wel.

In 1921 adverteert de bakkerij in het Arnhemsch adresboek met de uitsmijter: ‘Machinale bewerking’,
er staat nog net geen uitroepteken achter. Hedendaagse adverteerders gaan prat op de leuze ‘am-
bachtelijk bereid’, maar in 1921 trok men de consument kennelijk over de streep met de aanbeveling
machinaal bereid. Het kan verkeren.

8 http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/vereniging/435162917.

Oude ansichtkaart van de Boschweg

Links bakkerij De Voorzorg,  rechts Modelhoeve Rosendael,
het middelste pand – villa Dennenheuvel - staat op de hoek
van de Boschweg en Jeruzalem en werd in die dagen uitge-
baat als pension. Het huidige aanzicht is nog net zoals toen,
alleen de gezelschappen gaan anders gekleed.



Modelhoeve Rosendael, Boschweg 1

De term modelhoeve werd begin negentiende eeuw gebruikt voor boerderijen van rijke landheren die
de nieuwste en beste agrarische technieken en technologieën gebruikten en diende als voorbeeld ter
navolging voor de plaatselijke boeren.9 De oprichting van de Modelhoeve Rosendael beoogde in deze
tijdgeest de winning en verkoop van bacteriënarme melk, waarbij alles wat de wetenschap leert in
toepassing werd gebracht. De initiatiefnemers en de latere commissarissen waren de heren W.H. van
Braam, F.J.W. baron van Pallandt van Rosendael en Dr. R. Piekema.10 In april 1913 werd de vergunning
verleend voor de oprichting van de gebouwen aan de Boschweg, onder de voorwaarde dat er geen
mest mocht worden opgeslagen. Deze diende dagelijks voor 8 uur ’s morgens in gesloten karren te
worden afgevoerd.11 Een voorwaarde die goed spoort met de ideologie van de onderneming om de
hoogste graad van hygiëne te betrachten.12 Het geratel van de mestkarren in de vroege ochtend zal
daarentegen wel strijdig zijn geweest met het welzijn van de pensiongasten van naastgelegen villa
Dennenheuvel, maar ja, het algemeen belang prevaleert boven het individuele.

Het vorenstaande is in grote lijnen zo on-
geveer alles wat er over de Modelhoeve
op Internet is te vinden. Toch meen ik
daar nog een voetnoot aan te kunnen
toevoegen. Uit de archieven van de ge-
meente Rheden11 blijkt dat niet de initia-
tiefnemers de bouwaanvraag hebben in-
gediend, maar dat er een vierde speler in
het geding was, ene H. Beer te Arnhem,
een naam die ik in de annalen van de Mo-
delhoeve nog niet eerder had aangetrof-
fen. In januari 1914 duikt zijn naam op-
nieuw op, nu als één van de twee direc-
teuren van de onderneming.13 Het kan
bijna niet anders of deze Beer is dezelfde
als de Directeur der Arnhemsche Melkinrichting in de Kerkstraat te Arnhem, bestuurslid van
de Nederlandsche Chemische Vereeniging, actief in de branchevereniging van particuliere
melkinrichtingen, secretaris van het bestuur van de Nederlandsche Melkhygiënische Vereni-
ging, hoofdvertegenwoordiger van Paul Funke & Co. te Berlijn (toestellen voor melkonderzoek)
en redacteur bij het Nederlandsch Tijdschrift voor Melkhygiëne.13   Zowaar een nijver baasje,

9 Vrij naar Melkfabrieken en Modelhoeves in Velp, Nelleke den Boer-Pinxter en Evert Jan Muis, Ambt en Heer-
lijkheid, jaargang 60 nr. 182 maart 2014
10 Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938
11 Gemeente Rheden, Ingekomen 25 apr. 1913 No. 485, www. geldersarchief.nl
12 Advertentie van de Modelhoeve in de Arnhemsche Courant dd. 02-02-1914, www.delfer.nl
13 Melkinrichtingen in Arnhem (1879-2003), De koninklijke bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie in de
Kerkstraat door Jos Lankveld, bijdragen en mededelingen historisch jaarboek voor Gelderland deel c 2009, Vere-
niging Gelre, Arnhem

Het pand van de Arnhemsche Melkinrichting in de
Kerkstraat in 1904. Begin twintigste eeuw ver-
werkte deze melkinrichting dagelijks 1,35 miljoen
liter melk.13



aan wiens lijst van verdiensten nu ook nog kan worden toegevoegd dat hij waarschijnlijk degene is
geweest die zich bij de start van de onderneming om de bedrijfstechnische aspecten heeft bekommert
en in de vervolgfase directeur wordt. Zijn Arnhemsche Melkinrichting was overigens een belangrijk
distributiekanaal voor de Modelhoeve.

F.J.W. van Pallandt, is overigens niet minder
nijver en oefent het beroep van baron met
verve uit: Heer van Keppel en Rosendael, Bur-
gemeester van Rozendaal, dijkgraaf van de
Arnhemse en Velpse broek, lid Provinciale Sta-
ten van Gelderland, kamerheer van Koningin
Wilhelmina, commandeur der Duitsche Orde,14

beschermheer van de Koninklijke Rosendaal-
sche Kapel15 en medeoprichter van de Model-
hoeve. Ondanks zijn vele bestuurlijke functies
werden deze niet als werk opgevat. Het ada-
gium binnen de familie Van Pallandt luidde:
‘een Van Pallandt werkt niet.16

W.H. van Braam was een telg uit een invloedrijke familie die in de negentiende eeuw fortuin had ge-
maakt in Nederlands-Indië, en in Arnhem was neergestreken om te rentenieren. Aldaar werd landgoed
Bronbeek aangekocht. Het oude woonhuis werd verbouwd tot een villa in neoclassicistische stijl en
diende tot geboortehuis van Willem Hendrik van Braam (1850). Kort daarna werd de buitenplaats ver-
kocht aan koning Willen III. Rond zijn 25ste levensjaar erfde W.H. het familievermogen, werd fabrikant,
investeerder en commissaris van menig onderneming17, waaronder een commissariaat bij de Holland-

14 De versnippering van Landgoed Rosendael (1902-2017), Scriptie Master Landschapsgeschiedenis Rijksuniver-
siteit Groningen, Ing. Machiel Koman Maart 2017.
15 Ambt en Heerlijkheid, jaargang 54, nummer 159, juni 2008
16 3 Sleebe, V.C., ‘Tussen regeringsmacht en dorpscultuur. De adel in de negentiende en twintigste eeuw’, in:
Jacobs, I.D., (eindred.), Adel en ridderschap in Gelderland, (Arnhem, 2013), 278.
17 Vrij naar: https://www.facebook.com/arnhem.nostalgischnederland/posts/d41d8cd9/2378945292142456/

Advertentie Arnhemsche Courant d.d. 02-02-1914, www.delfer.nl



se Maatschappij tot Zout-exploitatie in Rusland18.  In 1879 was hij al betrokken bij de oprichting en
financiering van de hiervoor genoemde Arnhemsche Melkinrichting. Hij had dus al eerder iets in de
melk te brokkelen. Een zekere dadendrang kan ook deze grondlegger van de Modelhoeve niet ontzegd
worden.

De betrokkenheid van Dr. R. Piekema, arts te Velp, bezoldigd lid van de Verzekeringsraad19, inspecteur
van de volksgezondheid in onder andere Gelderland-Overijssel en lid van de Vereniging tegen kwak-
zalverij20, heeft ongetwijfeld te maken met de heilzame werking op de volksgezondheid van bacterie-
arme melk.

Inmiddels kunnen we concluderen dat twee van de grondleggers al voor de oprichting van de Model-
hoeve een rijk verleden hadden in het melkwezen, bij de overige twee ging de ervaring vermoedelijk
niet verder dan de postnatale kennismaking met moedermelk, hoewel dit voor de baron, gezien de
toenmalige gebruiken in adellijke kringen, nog maar de vraag is.

Negen maanden na het verstrekken van de bouwver-
gunning is de Modelhoeve al volop in bedrijf, getuige de
advertenties die vanaf januari 1914 in de Arnhemsche
Courant verschijnen. Kennelijk was de bouwtijd toen
aanzienlijk korter dan tegenwoordig, waar het hele wor-
dingsproces al gauw een paar jaar in beslag neemt. Dat
twee jaar later de oorlogsomstandigheden zich ook voor
de Modelhoeve ernstig doen gevoelen, blijkt wel uit de
tweekoloms advertentie in de Arnhemsche Courant van
26 januari 1916: ‘De oorlogstoestand is oorzaak dat de
flesschensluitingen veranderen moeten, want noch ten
opzichte van de flesschen zelf, noch ten opzichte van de
sluitingen is precies te krijgen wát gewenscht werd’.

De vier grondleggers van de Modelhoeve, v.l.r.: Dr. R. Piekema, W.H. van Braam, F.J.W. baron
van Pallandt van Rosendael en H. Beer.21

18 Mededelingenblad Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen, 35 jaargang nr. 1, februari 2013.
19 https://www.ntvg.nl/
20 https://www.kwakzalverij.nl/assets/pdf-archief/kwakzalverij_1917.pdf
21 Respectievelijk www.delfer.nl De Graafschapbode d.d. 24-06-1927; www.rijksmuseum.nl; www.mijngelder-
land.nl; www.denhaag4045.nl

Boschweg 1-1a, gemeentelijk monument Modelhoeve
Rosendael, www.rheden.nieuws.nl, bewerking mw.



Villa Johanna, Boschweg 3

Boschweg 3 is ontworpen door de architect W.F. Crama.22

Op zoek naar zijn antecedenten blijkt dat er over deze
bouwmeester op Internet niets is te vinden, hetgeen voor
iemand van zijn professie zeer uitzonderlijk is. Kennelijk
was het bouwwerk zijn eersteling en tevens zijn onop-
gemerkt gebleven magnum opus. In de eerste jaren van
haar bestaan wisselt het pand menigmaal van eigenaar,
tot het in 1924 ter veiling wordt aangeboden met twee
doorslaggevende argumenten die een langdurige bewo-
ning rechtvaardigen23: ‘Veiling Villa Johanna (…) met rij-
wielbergplaats en zolder met dienstbodekamer’. De direc-
teur van de N.V. Steenfabrieken ‘Kekerdom en Erlecom’ in
de Ooypolder slaat toe en blijft er tot zijn dood in wonen.
Daarna blijft de weduwe zolang als ik heb kunnen nagaan
(1942) het pand trouw. Kennelijk hadden zij genoeg van
de aanblik van bakstenen en zijn ze uitgeweken naar een
witgepleisterd pand. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de naam Johanna van de gevel ver-
wijderd. Sedertdien is het nog slechts een villa van harde bouwmaterialen.

Heerenhuis, Boschweg 5

Na de beurtelingse bewoning door Abraham van der
Zee en zijn schoonvader, werd nummer 5 in 192324

betrokken door de poetisch genaamde Johannes
Gerardus Den Engelse Wiemans, opnieuw een
kunstschilder25, maar dit keer een met een dubbelle-
ven. De vervroegd gepensioneerde Johannes26 com-
bineerde de schilderkunst met een ambtelijke loop-
baan en eindigde als kaartgraveur en hoofd van het
bureau Gravure van het Departement van Marine.27

Hij exposeerde met zijn artistieke werk o.a. op de
drie jaarlijkse tentoonstelling van de Academie van
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen
te Rotterdam in 1891.28

22 Bouwdossiers gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl
23 Arnhemsche Courant d.d. 07-09-1924, www.delfer.nl
24 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl
25 www.biografischportaal.nl
26 Haarlem’s Dagblad 05-12-1912, https://nha.courant.nu
27 Amersfoortsch Dagblad 30-09-1903, www.archiefeemland.courant.nu
28 https://archive.org/

Boschweg 3, foto Google Streetview, bewerking mw.

Het linkerdeel van het dubbel herenhuis is Boschweg 5,
foto Google Streetview, bewerking mw.



s29

29 Recensie gepubliceerd in Het Leeskabinet, maandschrift gewijd aan vaderlandsche en buitenlandsche letter-
kunde, bibliographisch album voor 1892, n.a.v. het verschijnen van het boek Instantané’s, W.F. Margadant met
teekeningen van J. den Engelse Wiemans.

Ook is hij actief als boek illustrator
en oogst lovende recensies29: ‘Den
Engelse Wiemans heeft het boekje van
geestige illustraties voorzien. Vooral
waar het geldt landschap en bloemen,
is de teekenaar uitstekend geslaagd . Het begin
van de meeste verhalen is zeer artistiek met bloem-
en of distels geïllustreerd’. De boektitel is opgeno-
men in de studiebibliotheek van het Rijksmuseum,
het toenmalige oordeel van de recensent heeft de
tijd dus met glans overleefd.

Bladillustratie van J.G. Den Engelse Wiemans,
overgenomen uit het boek Instantané's



In 1915 raakt Johannes in zijn toenmalige
woonplaats ’s Gravenhage betrokken bij
een ernstige stoomtrambotsing:
‘De kunstschilder Den Engelse Wiemans
die hevig bloedende wonden aan het ge-
laat en de rechterhand had, moest per
brancard naar St. Antonius-Hoeve wor-
den gebracht’.30  Een paar maanden later
dient hij tegen de trammaatschappij een
eis tot schadevergoeding in wegens blij-
vende verminking ten bedrage van
20.000 gulden.31 Ik ken de afloop van de
rechtszaak niet, maar zijn verhuizing naar
de Boschweg te Velp  doet mij vermoe-
den dat hij een gefortuneerd man is ge-

worden. Wanneer hij in 1932 overlijdt wordt hij vanwege zijn hoge ambtelijke rang ter aarde
bestelt als ‘de Hoogedelgestrenge Heer’.32 Anderhalf jaar na de plechtigheid plaatst de be-
droefde weduwe een advertentie waarin zij ‘wegens vertrek’ wat overtollig geworden huisraad
te koop aanbiedt, waaronder een wit Engels ledikant.33 Nomen est omen.

Heerenhuis, Boschweg

In de hal achter de voordeur
van nummer 7 huizen inmid-
dels vier kunstwerken van de
voormalige bewoners. Er zijn

plaatsen vrijgehouden voor de nog ontbrekende werken van
Regina Anna la Rivière en Jeannette Dina van der Zee. Wij
mogen van geluk spreken dat Den Engelse Wiemans niet ook
nog op nummer 7 heeft gewoond, want de resterende wand-
ruimte is ontoereikend voor nog meer ophangingen.

Boschweg 7 heeft een gemeenschappelijke oorsprong met de
huisnummers 5 en 3. In december 1912 worden de gronden
geveild waarop de huizen zullen verrijzen34 en komen in handen
van Willem de Koning G.Hzn35 uit Velp.  Aanvankelijk aannemer

30 Leidsche Courant 20-09-1915, https://leiden.courant.nu
31 Leidsche Courant 20-01-1916, https://leiden.courant.nu
32 Begrafenis advertentie in Het Vaderland: Staat- en Letterkundig Nieuwsblad, www.delpher.nl
33 Arnhemsche Courant 19-10-1932, www.delpher.nl
34 Arnhemsche Courant d.d. 07-12-1912, www.delfer.nl
35 No. 137 Kadaster, gemeente Velp sectie H blad 1, opdracht 543 en 545

Illustratie uit Instantané's, tekening van
J.G. Den Engelse Wiemans



van beroep, later fabrikant van kerk- en schoolmeubelen en van 1911 tot 1927 ook nog gemeente-
raadslid.36 Hij is vrijwel zeker de zoon van G.H de Koning37 die destijds eigenaar was van de woning op
de Boschweg die in 1907 afbrandde. Wellicht zocht de familie nog steeds een winstgevende bestem-
ming voor de verzekeringspenningen, en zag men in de bouwpercelen aan de Boschweg een mooie
historische lijn. Op 31 mei 1913 verkrijgt Willem vergunning voor de bouw van het door hem
ingediende ontwerp, maar de kunstschilder(s) grijpen in en er worden een
paar wijzigingen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste wel is de af-
wijkende vorm van het verbrede achterdeel. Op de ouderwetse blauw-
druk van de oorspronkelijke bouwtekening is te zien dat de eerste etage
over de volle breedte een afgeschuinde zijkant zou krijgen. Dit verdraagt
zich echter niet met een noorderlicht volgens de regels van de kunst. Op
de blauwdruk heb ik met stippellijn aangegeven wat de contour van het
achterdeel na de kunstzinnige ingreep is geworden. Ook wordt er een
dakkapel door de lichtminnende schilders aan het ontwerp toegevoegd.

In de loop van 1920, wanneer de kunstbroeders het pand ont-
ruimd hebben, betrekt de nieuwe eigenaar Boschweg 7.38 Otto
Willem Karel van Tussenbroek, hij is dan 55 jaar en verkrijgt in de
oude adresboeken in plaats van een beroep, de vermelding
‘particulier’ mee. Heden ten dage weet niemand meer precies wat
dat betekent. De meningen onder de oudheidkundigen lopen
uiteen van ‘rentenier’ tot ‘persoon zonder beroep’. Mij lijken dat
trouwens twee kanten van dezelfde medaille. Men moet ergens
van leven, is het niet van arbeid, dan van kapitaal en dan is men
rentenier èn ambteloos burger ineen. Meer mogelijkheden voor
inkomensverwerving zijn er niet, diefstal, landlopen en bedelen
was verboden en Vadertje Drees was in Den Haag nog maar een
wethouder. Op het totaal aantal gezinshoofden van zo’n 2.500

36 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl; o.a. De Standaard d.d. 13-10-1933, www.delfer.nl; Ge-
meentebestuur Rheden, geldersarchief.nl
37 Bevolkingsadministratie gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl
38 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl

Detail van de oorspronkelijke
bouwtekening van Boschweg 7
(ingetekende realisatie mw),
www.Geldersarchief.nl

Boschweg 7, hoek Burgemeester Brandtlaan, foto 2010 (mw)



waren er in de jaren twintig van de vorige eeuw slechts dertig tot veertig die als ‘particulier’ te
boek stonden, een tiental Velpse baronnen, jonkvrouwen en aanverwante edellieden
daargelaten.39 Maar hoe dan ook, in 1920 betrekt het gezin van Tussenbroek hun nieuwe on-
derkomen.

Naast de particulier zelf, bestond het gezin uit zijn echtgenote Jantje Antonia Aarts en zijn verweduwde
schoonmoeder Bartha Johanna Albertina Aarts, in 1835 geboren als de jonge juffrouw Ledeboer.40 En
zij is het die, gezeten aan de Boschweg, de vleesgeworden verbinding vormt tussen het voormalige
Landgoed Overbeek en de Vrye Heerlijkheid Roosendaal. Zij kwam in 1835 ter wereld op een steen-
worp afstand van Boschweg 7. Haar vader, Hermanus Hendrik Jan Ledeboer, was papierfabikant op de
onderste watermolen van Jeruzalem die behoorde aan
landgoed Overbeek.41 De molen bestaat al lang niet
meer, maar het oude molengat en de waterval op de
kop van de vijvers van het huidige villapark, nog wel.
Papiermolens waren rond 1850 de voornaamste pro-
ductiebedrijven van Velp en Rozendaal. Hermanus Le-
deboer hield op het Jeruzalemse zelfs vijf arbeidskrach-
ten aan de praat, hemzelf niet meegerekend. 42 Aan de
Rozendaalsebeek tussen de kastelen Rosendaal en
Overbeek waren ooit negen papiermolens actief (de
rode punten op de kaart). Geen daarvan heeft de tijd
overleeft, maar ze hebben wel nazaten gekregen, want
de jonge juffrouw Ledeboer geraakt op vrijersvoeten
met Aart Aarts, de papierfabrikant van de Rozendaalse
Pannemolen.43 De verbinding tussen de beide molens,
een stukje van de voormalige Rozendaalsche Kerckweg,
wordt hun vrijerspad (de stippellijn op de kaart). In
1862 treden zij in het huwelijk40 en verruild Bartha met
de zegen van de kerk,  het Jeruzalemse waterrad voor
het Rozendaalse.

Aldaar wordt hun dochter Jantje Antonia Aarts geboren die later Otto van Tussenbroek aan de haak
slaat, de gastvrije rentenier die aan de Boschweg in 1920 zijn  schoonmoeder onderdak verleent.44 De
hoogbejaarde weduwe laat voortaan haar post adresseren op Vrijerspad 7 en brengt aldaar veel tijd
door in de voortuin, waar zij verwachtingsvol dan eens naar links en dan weer naar rechts de weg
afspeurt. Zij kreeg tijdens haar huwelijk negen kinderen, slechts drie daarvan bleven in leven. vijf stier-

39 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl
40 Burgerlijkestand gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl
41 Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938
42 Het molengat en de waterval zijn bij de bouw van villapark enige tientallen meters verlegd, Historie van Velp
en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938.
43 www.molendatabase.org
44 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl

www.sprengenbeken.nl, toevoegingen mw.
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ven binnen het eerste levensjaar en één toch nog, toen zij als negentien jarige de gevaarlijke leeftijd al
ver achter zich waande.45

Een hard gelach voor het ouderlijke gezin van Jantje van Tussenbroek-Aarts. Toen zij zelf de huwelijks-
vruchtbare leeftijd bereikte, was dit mogelijk de aanleiding dat zij samen met haar Otto besloot het
eerst maar eens met één te proberen. Het prototype werd vernoemt naar zijn opa, Marinus Johannes
van Tussenbroek. Al spoedig bleek dat de broekemans verstand had voor drie, dus is het verder daarbij
gebleven. Hij doorliep met glans de HBS te Arnhem46, verkreeg te Delft de ingenieursbul en promo-
veerde aansluitend in de technische wetenschappen47, zodat hij voortaan als doctor ingenieur door
het leven zou gaan. Na zijn opleiding bleef hij in de Randstad hangen en werd scheikundeleraar op de
HBS te Haarlem.

In het Haerlemse Jaarboek48 worden wat anek-
dotes uit de oude doos opgehaald over het
lerarenbestand uit de jaren dertig en veertig
van de vorige eeuw. Over van Tussenbroek
wordt verteld dat hij met de rechterhand che-
mische formules op het bord schreef en ze in
één vloeiende beweging met de linker weer
uitveegde. Onderwijl riep hij dan ‘Begrepen?’
Bepaald legendarisch was zijn stopwoordje ‘Is
’t niet?’ Het record stond op 48 in een lesuur
van 50 minuten.

In 1947, toen de laatste van de ouderlijke Tus-
senbroekjes overleed75, erfde het studiehoofd
Boschweg 7, maar tweemaal daags  Haarlem-
Velp op de fiets was toch wel bezwaarlijk, zodat
het pand beschikbaar kwam voor nieuwe lief-
hebbers.  De huizenprijzen verkeerden zo kort
na de oorlog in een dip.49 De calculerende aca-
demicus hield het onroerend goed derhalve
nog een tijdje aan als geldbelegging en stelde
zich tevreden met de maandelijkse huurpen-
ningen van 35 gulden, maar in 1950  wordt het
pand alsnog te gelde gemaakt50.

Marinus was gehuwd met  Carolina Isabella Naeff51, dochter van de Velpse hotelier Naeff52, nicht van
de schrijfster Top Naeff, boezemvriendin van de schilder Kees Verwey en de beeldhouwster Charlotte
Dorothée barones van Pallandt53. Zij bouwde aanvankelijk samen met Marinus, die al in de jaren zestig

45 Burgerlijkestand gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl
46 Lijst van geslaagden, Arnhemsche Courant d.d. 29-07-1914, www.delfer.nl
47 Eenige technische adsorptieprocessen en hierbij optredende chemische omzettingen electrische kleurmeting.
Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de technische wetenschap aan de Technische Hooge-
school te Delft, verdedigd op 12 december 1929 door Marinus Johannes van Tussenbroek, scheikundig ingenieur,
geboren te Velp (gld).
48 Herinneringen aan de eerste HBS-b in de jaren dertig en veertig, Florence Koorn (red.) in Jaarboek Vereniging
Haerlem 1997, www.noord-hollandsarchief.nl
49 http://woningmarktcijfers.staanhier.nl
50 Eigendomsbewijzen Boschweg 7
51 www.haagsgemeentearchief.nl
52 Eigenaar van het bekende gelijknamige hotel en van de  Overtuin aan de Hoofdstraat te Velp, die beiden in de
oorlog jammerlijk verwoest werden.
53 Bella van Tussenbroek-Naeff, Jaarboek Vereniging Haerlem 2001, www.noord-hollandsarchief.nl



kwam te overlijden, aan een imposante kunstverzameling. Bella, zoals zij kortweg werd
genoemd, is 103 geworden en heeft alle kunstwerken in 2001 nagelaten aan het
Haarlemse Frans Hals Museum. Daar vertoeft de verzameling sindsdien onder de naam
‘Collectie Dr. ir. M.J. van Tussenbroek’. Mogelijk is de grondslag van de verzameling in
1950 gelegd met de opbrengsten van Boschweg 7, een mooie nalatenschap, is ’t niet?

Wij zijn intussen aanbeland in de jaren vijftig en de historische bronnen die ik kan raadplegen
beginnen op te drogen. De oude adresboeken, die het mogelijk maken het beroep en de woon-
geschiedenis van iemand te achterhalen, lopen tot 1942 en hebben geen opvolger. Naarmate
de jaartallen dichter het huidige tijdsgewricht naderen, worden vanwege de privicy de akten
uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie steeds minder toeschietelijk. Ook worden de
betrokken personen kleurlozer, ik wordt althans op Internet niets gewaar over degenen die
vanaf 1950 onze woning in bezit hadden. Ik ben aangewezen op de spaarzame personalia uit
de overgeleverde eigendomsbewijzen, en daar valt nog maar sporadisch iets aardigs uit te peu-
ren. De Velpenaar die in 1950 het pand koopt van de Haarlemse erfgenaam gebruikt het
onroerend goed als geldbelegging en laat de huurder in het genot van de woning, maar in 1953
wordt zijn lot alsnog bezegeld, niet door verkoop maar door woningruil. Aan een andere
Velpenaar is door vererving een boven- en benedenwoning toegevallen in de Burgemeester
Weertsstraat te Arnhem.  Omdat het gras bij de buren altijd groener is ruilt hij het pand, met

Bewaard gebleven schuren van de Rozendaalse Pannemolen
Rechts is een glimp te zien van de Torckschool, waar Bartha
destijds de rekenkundige principes van het vermenigvuldigen
goed onder de knie heeft gekregen. Haar aangetrouwde klein-
dochter Bella van Tussenbroek-Naeff, was meer bedreven in
het delen. Vraag maar aan het Frans Hals Museum.

De linker villa heet Molebeke en staat ongeveer op de
locatie van de voormalige onderste Jeruzalemse watermo-
len, de ouderlijke woning van Bartha Ledeboer-Aarts, de
latere schoonmoeder van Otto van Tussenbroek. Linksonder
is een hoekje te zien van het het begin van de vijverpartij
van Overbeek. Tweehonderd meter recht vooruit vertoefde
de bejaarde  weduwe menigmaal in de voortuin van haar
laatste woonstee, Boschweg 7.

Boschweg 7



een taxatiewaarde van 10.000 gulden, met Bosweg
7,54 waarvan de waarde wordt geschat op  8.000
gulden. Met bijbetaling van het verschil gaan de ei-
gendommen over en weer. De nieuwe eigenaar van
de Bosweg doet het pand een paar maanden later
met winst van de hand. Na zes jaar van uitbating en
speculatie vindt er dan weer een geregelde bewoning
plaats. Pas in 1980, als de heer des huizes is overleden
en de weduwe opgelucht afreist naar een bejaar-
denhuis, zijn wij aan de beurt. Van het 108-jarige
bestaan nemen wij intussen een respectabele 41 voor
onze rekening.

Uit nieuwsgierigheid zoek ik eens op Internet naar het
Arnhemse ruilobject in de fraaie Burgemeesterswijk tegenover Sonsbeek, en zie, de woning staat nog
steeds te koop, nu voor 650.000 euro. Kennelijk was het pand op de Bosweg een stuk couranter.

Hoe het verder ging met lichting 1913

De huisnummers 3, 5 en 7 hebben hun woonfunctie behouden en de tand des tijds goed doorstaan,
de gebouwen van de Modelboerderij en de Coöperatieve bakkerij bestaan ook nog, maar zijn de tijd
niet geheel ongeschonden doorgekomen. Maar goed dat de bewaard gebleven delen intussen op de
monumentenlijst staan. Het bakkersbedrijf, uitgegroeid tot toeleverancier van bakkerijgrondstoffen,
boerde goed, wat het pand zelf géén goed heeft gedaan. Een deel van de oorspronkelijke bedrijfs-
ruimte is gaande weg vervangen door revolutiebouw. Rond 2005 is de onderneming verhuisd naar een
bedrijventerrein, sindsdien is het complex voornamelijk in gebruik als woonruimte.55 In de voormalige
productieruimte Bosweg 4 is tegenwoordig ‘Culinaire Galerie’ gehuisvest, de atelierlocatie van Mees-
terkok en kunstenaar Angélique Schmeinck. De binnenruimte en de façade van de latere utiliteitsbouw
zijn getransformeerd tot een modern en artistiek design van museale allure. Het is nu nog wachten op
de verwijdering van de detonerende golfplaten op de eerste etage.
De Modelhoeve heeft als boerenbedrijf maar een kort bestaan gehad. Na een jaar of vijfentwintig valt
het doek. Toenemende mechanisering en schaalvergroting in de landbouw, de begerige ogen van de
gemeente op het weiland, de landbouwcrisis èn de economische crisis van de jaren dertig, hebben
eendrachtig samengespannen tot de lotsbezegeling. In 1941 wordt de boerderij met opstallen ge-
veild.56 De nieuwe eigenaar verbouwt het boerderijgedeelte tot twee woningen. In 1961 worden de
achter de boerderij gelegen stallen en de schuur met hooizolder uitgebreid en verbouwt tot bedrijfs-
ruimte. Al dit vandalisme is gelukkig vanaf de weg nauwelijks te zien, zodat het historische straatbeeld
grotendeels behouden is gebleven.

54 Kort na 1950 meent de gemeente Rheden mee te moeten in de na-oorlogse moderniseringsgolf en weet niks
beters te bedenken dan de naam Boschweg te wijzigen in Bosweg. Omwille van de consistentie wordt deze be-
treurenswaardige nieuwlichterij in de onderhavige geschiedschrijving gevolgd voor gebeurtenissen die na 1950
plaatsvinden.
55 Dennenweg 1,3 en 3a. Het bovenhuis Bosweg 2 is samengevoegd met de woning van Dennenweg 1.
56 Arnhemsche Courant 18-01-1941, www.delfer.nl

De oorspronkelijke boven- en benedenwoning
van Burgemeester Weertsstraat 61 en 61a zijn
in de loop der tijd samengevoegd tot 1 woning,
www.funda.nl



De beeldbank van defensie bezit drie oude luchtfoto’s van Velp. Op twee daarvan staat de Boschweg
prominent op de voorgrond, maar het meest noordwestelijke deel ontbreekt waardoor niet de hele
loop zichtbaar is. De derde foto is hangend boven Velp-zuid gemaakt, met aan de einder het vervagen-
de noorden. Daardoor is weliswaar de hele Boschweg zichtbaar, maar de afbeelding ontbeert door de
afstand scherpte en detaillering. Niettemin kunnen wij vanuit dit totaalbeeld goed zicht krijgen op de
toestand begin jaren twintig. Het beeld kan nog wat scherper worden gesteld aan de hand van de
gemeentelijke plattegrond van de bebouwde omgeving uit het begin van de jaren twintig.

Boschweg 7

De bebouwing rond 1920
Boschweg en omgeving 1920-1925  (uitsnede luchtfoto 3), https://nimh-beeldbank.defensie.nl
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De luchtfoto’s hebben een hoge resolutie waardoor, met behoud van scherpte, ver kan worden inge-
zoomd. Probeer het maar eens in de digitale versie (www.walsweer.eu) en verwonder u. Voor de
liefhebber zijn ze in de bijlage op groter formaat opgenomen, maar de internetversie geeft de mooiste
inkijk. Voor de foto’s zijn door defensie destijds  twee Fokker vliegmachines ingezet. Registratienum-
mer 510 was in de vaart van juni 1920 tot maart 1926, toen zij bij de landing te Soesterberg
onherstelbaar werd beschadigd.1 Omdat de bomen op de foto’s nog volop in het blad zitten, kan de
datering worden bepaald binnen de grenzen juni 1920 - september 1925.

Was de boerderij van Matser begin 1800 nog alleenheerser aan de westzijde van de Boschweg, in de
twintigste eeuw wordt het steeds drukker aan de voormalige kerckweg. Het quartet uit 1913, de
huisnummers 1 t/m 7, is hiervoor al genoegzaam besproken, blijft over de boerderij zelf met aange-
bouwd woonhuis, het huis daarnaast, de drie aan de overkant en Huize Klein Gelrestein op de kop
van de Boschweg.

Boschweg no. 9-11 en no. 13-17

Door een fikse boompartij voor de stal is het spul van Matser (no. 9-11) op  luchtfoto 3 -  waar
de hele Boschweg op staat - nauwelijks zichtbaar. De woning links (no. 13-17) wordt zelfs ge-
heel aan het oog onttrokken, maar aan de rand van de 2de foto zijn ze nog grotendeels te zien.

Op het erf van de boerderij
ontwaar ik een gestalte waar-
van ik vermoed dat het Evert
de II is, die op het aanzwel-
lende geluid van de vliegmachi-
nes  naar buiten is gesneld om
te zien wat dat goddeloze
geronk te beduiden heeft. In
1817 was Lubbert Burgers, de
latere schoonvader van Evert
de I, de vroegst gedocumen-
teerde bewoner en eigenaar
van de vermoedelijk toen al
bejaarde boerderij. Vanaf 1869
zetelt de familie Matser op de
hofstede en wordt de Evert
dynastie gevestigd.

1 www.ipms.nl

Fragment luchtfoto 2, 1920-1925 Boschweg no. 9-11 (rechts) en no. 13-17 (links),
https://nimh-beeldbank.defensie.nl



begrenzing geplaatst, maar volgens de
oude adresboeken hadden de bewoners
(hoegenaamd) geen agrarische beroepen.
Het merendeel was ambachtsman of
kleine zelfstandige, een enkeling was ar-
beider. Tussen 1866, mogelijk het bouw-
jaar van de drieslag, en 1942 noteer ik de
volgende beroepen: bode op Arnhem,
metselaar, 2x kleermaker, tuinman, schil-
der, groentehandelaar, 2x arbeider, dag-
loner, weduwe en 2x timmerman. In 1931
heeft het inmiddels tot dubbel getrans-
formeerde woonhuis de huisnummers 17
en 19 gekregen, die ze tot op de dag van
vandaag hebben behouden.

Het meest linkse deel van het pand naast de
boerderij  is het geboortehuis van John Jansen
van Galen (1940).  In zijn Herinneringen aan de
Bosweg verhaalt hij: ‘Meteen voorbij Matsers
boerderij was ons huis, twee onder één kap en
krap bemeten voor een gezin, maar ooit waren
het drie woningen geweest, voor de landarbei-
ders  van de boer. Mijn grootvader, die aanne-
mer was, had het tot een dubbel woonhuis ver-
bouwd, waarvan mijn vader en moeder na hun
huwelijk in 1939 de ene helft betrokken’.* Dat
de boerderij en het naastgelegen pand ooit
samenhingen had ik al vermoed op basis van
de topografische kaarten 1895 en 1907. Daar
worden de panden broederlijk binnen één erf

De hiervoor geplaatste luchtfoto uit de jaren twintig toont de achterzijde van
het pand toen het nog een drieslag was. Op satellietbeelden uit 1982, die ik
ruim dertig jaar geleden van Internet heb geplukt, is het ensemble ‘boerderij
met buurhuis’ na de verbouwing te zien. Dit was sinds de jaren dertig tot 1987
de aanblik vanaf de voorzijde van de straat. Het puntdak van het achterdeel
is in 1931 verbouwd tot platdak en er zijn koekoeken geplaatst.

Situatie rond 1930, reconstructie op basis van satelliet-
foto uit 1982 Microsoft, http://www.maps.live.com/
(pagina niet meer bereikbaar), bewerking mw.

* Ambt en Heerlijkheid, jaargang 64 nr. 200 september 2019.



Evert was in onze tijd weduwnaar van Nieske Roelofsen, de zuster van de Velpse verzetsheld uit de
Tweede Wereldoorlog, Paul Roelofsen. Nieske had in betere tijden twee dochters op de wereld gezet.
Als in 2021 de jongste komt te overlijden wandelt haar dochter daags voor de begrafenis door de
Bosweg om de plek waar haar moeder is geboren nog eens te zien. Wij raken aan de praat en zij verteld
over de spannende verhalen van haar moeder en tante over de vele onderduikers die in de oolog op
de boerderij een veilig onderkomen hadden gevonden (ontdekte verzetstrijders en voortvluchtigen
om aan dwangarbeid in Duitsland te ontkomen). Ook was het een vergaderlocatie van de onder-
grondse. De onoverzichtelijke bouwmassa van de verzameling stallen en schuren, de oude hoeve zelf
en het aangebouwde voorhuis boden veel gelegenheid voor goed verborgen inwoning.

Het verhaal over de lotgevallen van broer Paul is op Internet, in oude couranten, boeken en een
documentaire van Omroep Gelderland nog terug te vinden. Hij was wegens verzetswerk door de
Duitsers opgepakt en ter dood veroordeeld. In afwachting van zijn executie zat hij opgesloten in de
kelder van villa De Kleiberg op de Dennenweg, vanwaaruit de Duitse Sicherheitsdienst haar wandaden
bedreef. Hij wist echter op miraculeuze wijze te ontsnappen en klopt in het holst van de nacht aan bij
de boerderij van zijn zuster, op een steenworp afstand van de villa. Van daaruit krijgt de veroordeelde
vervoer naar een verder weg gelegen schuiladres. Maar goed dat de NSB’er Abraham van der Zee niet
meer huisde op Boschweg 7. Het atelier op eenhoog was een perfecte obsevatiepost voor de overkant
van de straat. De ontaarde kunstenaar zou op den duur met zijn scherpe schildersblik de inwoning en
de ongewone activiteiten hebben opgemerkt. De route tussen de dodencel en de boerderij zou dan
nogmaals worden afgelegd, maar nu in omgekeerde volgorde, en wij zouden nooit iets vernomen
hebben over het dichtgemetselde Noorderlicht.

Aanblik
rond 1920, reconstructie op basis van

foto uit 1987 (M
W

),
v.l.r. Boschw

eg 7, 9-13, 15-19



De oorspronkelijke hoeve is steeds de hoofdvestiging van het boerenbedrijf geweest, de plek
waar de landbouwer zelf huisde. Mits nog in leven, vond de vorige generatie na een werkzaam
leven in het aangebouwde huis onderdak, soms tezamen met de toekomstige generatie. In de
latere jaren werden er ook wel kostgangers genomen.2 Tot 1985 verbleef gewoontegetrouw
Evert de III op de eeuwenoude hoeve.  Toen hij zijn intrek nam in een verzorgingshuis,  is de
voorvaderlijke hofstede gesloopt om de bouwgrond te gelde te maken. Daarmee werden de
familiebanden met de traditionele geboortegrond definitief doorgesneden, maar de aloude
agrarische hebbelijkheid tot opbrengstmaximalisatie werd wel in ere gehouden. Dat dan weer
wel.

   Boschweg no. 6, 8a-8b, 10

De drie huizen aan de oostzijde van de Boschweg zijn alleen op de derde luchtfoto te zien. Veel
meer dan wat vage vlekken is er door de grote afstand niet van te maken. Maar met behulp
van satellietbeelden uit 1982, is de situatie van 100 jaar geleden toch nog op passende wijze
aanschouwelijk te maken. Veel is er in de tussentijd
niet veranderd. Wel is er in de moderne tijd omlig-
gende bebouwing bijgekomen, maar die heb ik voor
de gelegenheid weggeretoucheerd. Het resulterende
beeld op de volgende pagina, is een getrouwe impres-
sie van de oude situatie, die de vergelijking met de fo-
to hiernaast met glans doorstaat.

2 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl

fragment van de foto uit de kop van
dit hoofdstuk, situatie  1920-1925;

v.l.n.r. aan de oostzijde van de
Boschweg 10, 8a-8b, 6

Het bouwpeceel na de sloop, 1987. Foto MW



Op de oude kaarten staat op kavel
Boschweg6 al sinds 1817 eenwoon-
huis. In de tijd van de bereden kaar-
tenmakers wilde het pand nog wel
eens een ommetje maken, maar in
de jaren daarna was het weer als
vanouds verankerd op de huidige
plaats. Ik denk overigens dat het he-
dendaagse pand van later datum is.
Aan de bouwstijl te zien schat ik het
huis uit de periode 1860-1890. Op
de topografische kaarten is vanaf
1872 ook op de nummers 8 en 10
bebouwing te zien, maar die heb-
ben de tijd niet overleefd. In 1906
wordt op nummer 101 een nieuwe
pand opgetrokken en in 1921 op
nummer 82 een dubbel woonhuis.
Op basis van de oude adresboeken
kan ik achterhalen dat op alle drie

de perelen tussen 1895 en begin twintigste eeuw uitsluitend arbeiders en ambachtslieden
waren gehuisvest. Vermoedelijk was dat in de voorgaande decennia niet anders. Na de
nieuwbouw op  8 en 10 bestaat de bewoning voornamelijk uit beter gesitueerden. De vorige
maatschappelijk stand is dan alleen nog te vinden in de bodekamers op de zolderetage.

De eerste bewoner van de nieuwbouw op nummer 10 is bloemist van professie, vanaf 1921
tot in de jaren vijftig3 wordt het huis bewoont door de familie  Timmermans, aannemer en ter
plekke tevens uitbater van een timmerbedrijf. Het pand achter de villa was ooit timmerwerk-
plaats, maar is later omgebouwd tot woonhuis voor de ouders van de timmerbaas.4

De eerste bewoninging van nummer 8b krijgt na amper twee jaar woongenot een dramatische
wending als de mannelijke helft van het bejaarde huishouden komt te overlijden, de gepensio-
neerde Generaal-Majoor der Genie, Johannes Wilhelmus Nicolaas Cramer, ridder der militaire
Willemsorde, drager van de Atjeh-medaille 1873-1874 en Officier in de Orde van Oranje-
Nassau. De Willemsorde  wordt tegenwoordig nog maar sporadisch uitgereikt en wij kennen
hem voornamelijk uit de zich eindeloos voortslepende soap Majoor Kroon, maar 150 jaar ge-
leden werd hij kwistig rondgestrooid onder de Indiëgangers die het onafhankelijke sultanaat
Atjeh onder Nederlands koloniaal gezag moesten brengen. Generaal-Majoor Cramer5 verwierf
de Willemsorde voor zijn gedrag toen hij nog maar een luitenantje was,  bij de overmeestering
van de kampong Garouw.

1 bouwjaar ontleend aan www.funda.nl toen het pand in 2020 te koop werd aangeboden.
2 Bouwvergunningen gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl
3 Herinneringen aan de Bosweg Velp, John Jansen van Galen, Ambt en Heerlijkheid, nr. 200 september 2019.
4 Woningkaarten Boschweg Velp, bevolkingsarchief gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl
5 Naar aanleiding van het overlijden van de 75 jaar oude J.W.N. Cramer op 23 januari 1923, verscheen er in di-
verse Nederlandse couranten een kort in memoriam, www.delfer.nl

Situatie 1921, v.l.n.r. Boschweg 10, 8b-8a, 6; reconstructie op basis
van satellietfoto 1982 Microsoft, http://www.maps.live.com/ (pa-
gina niet meer bereikbaar), bewerking mw.



Tijdens de Atjeh-oorlog besloot het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger de dijk langs de
Atjeh-rivier te bezetten om de vrije vaart te
waarborgen en de rebellen buiten de deur te
houden. De toegang tot de dijk werd echter af-
gesloten door de kampong Garouw. De Atjehse
vrijheidsstrijders, ook niet van gisteren, had-
den de kampong danig versterkt en er flink wat
troepen samengetrokken. Op 28 juni 1874,
vroeg in de morgen, rukte een colonne van het
KNIL uit om de klus te klaren. Daaronder be-
vond zich een sectie mineurs, onder leiding van
1ste luitenant der genie J.W.N. Cramer. Bij aan-
komst te Garouw werd de colonne beschoten
maar de onverzettelijke mineurs verwijderden
ondanks het zware vijandelijke vuur, de ver-
sperringen op de borstwering om de weg vrij te
maken voor een stormloop. Een van de officie-

ren probeerde via een klein poortje de man-
schappen toegang te verlenen tot de verster-
king, maar hij werd door dodelijk geweervuur
getroffen. Even later wisten Cramer en zijn ser-
geant met bijlslagen de poort alsnog te ope-
nen. Eenmaal binnen volgden hevige man-te-
gen-man gevechten waarbij de vrijheidsstrij-
ders de Nederlandse troepen uiteindelijk weer
wisten te verdrijven en het poortje te sluiten.
Maar toen er binnen de vesting brand uitbrak,
moesten de Atjehers de schans toch nog opge-
ven. Het verlies van kampong Garouw bracht
zo’n schok onder de inlandse strijders te weeg
dat zij ook de stellingen te Lam Ara en het stra-
tegisch belangrijke Kota Radja Bedil opgaven,
waarna het Indische Leger de hele bliksemse
boel bezette en de dijk onder haar hoede nam.*

Kennelijk heeft de geest van de generaal-majoor nog lang op de Boschweg rondgewaard, want een
belangrijke deel van het literaire oeuvre van zijn latere overbuur, John Jansen van Galen, is gewijd aan
het koloniale verleden van Nederland. Een opmerkelijke vorm van tijdperk-overschrijdende kruisbe-
stuiving met wisselend perspectief. In 1874 zag de goegemeente in de gebeurtenis een heroïsche daad
en werd men van hogerhand geridderd, tegenwoordig fronst men het voorhoofd en wordt er schande
van gesproken.

De weduwe Cramer is vijftig jaar later al even
kordaat als de oud-militair in 1874. Zeven we-
ken na zijn verscheiden biedt zij het huis te koop
aan en vertrekt, met achterlating van de boedel,
naar Noord-Amerika.** Over de verdere bewo-
ning tot 1942 valt niets méér te zeggen, dan dat
er nog uitsluitend mejuffrouwen hebben ge-
huisd. Achtereenvolgens vier in getal, geen der
juffers heeft een spoor op Internet nagelaten
zodat de historie van nummer 8b hier eindigt.

  * Vrij naar: http://nl.wikisage.org/wiki/Verovering_van_Garouw;
      Oorlog met Atchin, Algemeen Handelsblad 15-07-1874;
      A.S.H. Booms. Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Deel II. W.P. van Stockum & Zoon, Den Haag, 1902;
      G.F.W. Borel. Onze vestiging in Atjeh. Critisch Beschreven. Thieme, Den Haag, 1878.
** Woningkaarten Boschweg Velp, bevolkingsarchief gemeente Rheden, www.geldersarchief.nl

www.delfer.nl

Arnhem
sche Courant 19-03-1923



De andere helft van nummer 8 wordt van begin af aan geëxploiteerd als pension. Tot 1942 wonen er
gelijktijdig meerdere, zelfstandige personen. In 1925 wordt in een landelijke courant6 met de volgende
tekst geadverteerd: ‘Eenvoudig degelijk pension aangeboden, nabij Bosschen, f.3,50 p.p.p.d.’ Het be-
wonersbestand uit die tijd komt, met beroepen als pakhuisknecht, chauffeur, monteur en huisknecht,
nog geheel uit de arbeidersstand. Maar in 1932 wordt er geadverteerd7 met een vernieuwde, werven-
de tekst: ‘Aangeb. pr. Pension. gem. Zit- en Slaapkamers, allen op ’t Zuiden gel. riant uitzicht, n. stand.’
Dit blijft niet zonder gevolgen. Vanaf dat moment maakt ook de middenklasse aanspraak op de woon-
ruimte en vinden, benevens de werkende klasse, ook een technisch ambtenaar en een handelsreiziger
onderdak op Boschweg 8a.

Boschweg no. 12 of Huize Klein Gelrestein

In 1881 werd mr. Andreas Hegelund Brandt benoemt tot burgemeester van Rheden. Datzelfde
jaar ‘werd hij naar ouden trant door een eerewacht te voet en te paard van zijn tijdelijk verblijf
naar zijn woonhuis begeleid. Vele vlaggen hingen uit. Vreugde over zijn vestiging te Velp’, aldus
de historicus H. Kekrkkamp.8 Dat woonhuis was de net opgeleverde villa ‘Klein Gelrestein’, het
sluitstuk op de kop van de Boschweg.

.

6 Rotterdams Nieuwsblad 11-06-1925, www.delfer.nl
7 De Tĳd,  godsdienstig-staatkundig dagblad 08-12-1932, www.delfer.nl
8 Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938.

Boschweg 12, Huize klein Gelrestein naar de situatie 1953, Ambt en Heerlijkheid nr. 198 03-2018



De aanleiding voor de benoeming was de plotselinge dood van zijn voorganger. Ook over dit treurige
voorval verhaald de Velpse kroniekschrijver:9 December 1879 werd burgemeester mr. J. P. J. Th. Brant-
sen van het gemeentehuis naar zijn woning Rhederoord, aangerand door een onverlaat, die enige re-
volverschoten op hem loste en daarna zichzelf doodschoot. De man — K., die klerk ten gemeentehuize
was, en tevens brievengaarder te De Steeg, was in het voorjaar met gelden verdwenen. Enkele weken
later overleed de burgemeester aan de gevolgen van de aanslag. Nadat in allerijl een nieuwe functio-
naris was benoemd, F.J.H.L. Baron d'Aulnis de Bourrouïll, moest deze om gezondheidsredenen na één
jaar alweer ontslag vragen. Daarna kwam de nog jonge mr. Andreas Hegelund Brandt aan de beurt.
Deze regeerde lange tijd, maar in 1913 moest ook hij om gezondheidsredenen ontslag nemen. Slechts
één maand nadat hij zijn functie had neergelegd kwam hij te overlijden. Vervolgens kwam zijn achter-
buurman, H. W. de Joncheere, aan de macht die resideerde op de aan ‘Klein Gelrestein’ grenzende villa
‘Monte Bello’ aan de Dennenweg.  In een gemeenteraadszitting, waarin kritiek werd uitgeoefend op
zijn distributiebeleid tijdens de eerste wereldoorlog, legde hij zeer bewogen zijn ambtsketen af en ver-
liet de vergadering; kort daarna is hij overleden.
Na kennis te hebben genomen van al deze rampspoed heb ik een moeilijk, doch verstandig besluit
genomen. Mocht men ooit op het idee komen mij uit te nodigen voor het burgemeestersambt te Rhe-
den, dan zal ik niet onmiddellijk toehappen, maar mij eerst ernstig beraden.

Burgemeester Brandt heeft een vruchtbaar bewind gevoerd,10 maar ook privé heeft hij niet stil geze-
ten. Samen met zijn vrouw Emilie Marie Dorothee Labouchere heeft hij het gebracht tot acht nakome-
lingen, maar - het moet gezegd - het leeuwendeel van de arbeid is verricht door zijn vrouw. Het is een
miraculeus octet geworden:

1. Louis Ernst Brandt (1873-1939):  Gymnasiast te Arnhem, theologiestudent te Utrecht, bruidegom
van de domineesdochter Johanna van Warmelo, 11  die in Zuid-Afrika was opgegroeid en daar beroemd
en berucht was als: oorlogsheld (spionne in de Tweede Boerenoorlog), schrijfster, godsdienstwaanzin-
nige en kwakzalver.12 Zij kon niet aarden in Nederland (godezijdank) en het paar emigreerde in 1904
naar Zuid-Afrika alwaar Louis Ernst het domineesambt beoefende en uitgroeide tot een kerkelijk leider
van historische betekenis. Aan beiden is – los van elkaar – een dissertatie13 gewijd en hun valt de eer
toe zichzelf te kunnen opzoeken in de hemelse dependance van de universiteitsbibliotheek van Preto-
ria. Het proefschrift over Louis Ernst Brandt verhaalt regelmatig over de villa Klein Gelrestein, een enkel
citaat in het Afrikaans mag hier dan ook niet ontbreken:

Velp was 'n gesogte woonplek vir gegoede koopmanne vanweë die gunstige klimaat en natuurskoon. In
die Brandts se woning, Klein Gelrestein, 'n indrukwekkende herehuis wat 'n onontwykbare landmerk was
op die hoek van Bosweg en Ringallee, is 'n hoë lewenstandaard gehandhaaf. Goeie musiek en leesstof,

9 Vrij naar H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938.
10 Arnhemsche Courant 13-02-1913, www.delfer.nl
11 https://af.wikipedia.org/wiki/Louis_Brandt
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Johanna_Brandt
13 Ds L.E. Brandt (1873 - 1939) as kerklike leier en bouer, deur  Hendrik Jacobus Botes. Voorgelê ter vervulling
van 'n deel van die vereistes vir die graad doctor divinitatis, fakulteit teologie aan die Universiteit van Pretoria,
promotor: prof. dr. A.D. Pont, Oktober 1989.
   ‘n Historiese perspektief oor die kontroversiële lewe van Johanna Brandt (1876 - 1964), deur Magrietha Eliza-
beth van der Merwe. Voorgelê ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Doctor Philosophiae,
Fakulteit Geesteswetenskappe Universiteit van Pretoria, November 2016



kwaliteit lewensmiddele en 'n innerlike verfynde gekultiveerde lewensstyl was deel van die alledaagse
bestaan. Anders gestel:- kultuur, beskawing en geleerdheid as eenheid met as basis die protestantse gods-
diens, was in die Brandthuishouding 'n leefwyse.

Op de godsdienst na zijn al deze voortreffelijke hoedanigheden thans nog ruim voor handen op
Boschweg 7.

2. François Antoine Brandt (1874-1949):  Sportman (roeien), ingenieur en geestelijk leider van een re-
ligieus genootschap. Het hoogtepunt van zijn sportcarrière waren de Olympische Zomerspelen 1900 in
Parijs, toen hij samen met Roelof Klein eerste werd in de twee met stuurman. Zij waren de eerste
olympisch kampioenen met een Nederlandse nationaliteit. Aanvankelijk hadden zij een Nederlandse
stuurman, maar deze bleek wat te zwaar. Vervolgens werd er een Frans jongetje van tien jaar in de
boot gezet. Met 25 kilo minder ballast finishten zij als eerste. Brandt werkte als ingenieur bij de Neder-
landse Spoorwegen en was tevens bisschop van de Kerkprovincie Nederland en België van de Vrij-
Katholieke Kerk.14 Deze religieuze splintergroepering bestaat nog steeds, lees ik op Wikipedia. Het ge-
zelschap telt door de jaren heen ongeveer 500 leden die – naar mijn bescheiden oordeel - collectief en
individueel niet geheel vrij zijn van waandenkbeelden. Zij destilleren de meest merkwaardige spinsels
uit allerlei andere religies en smeden deze heksenketel aaneen tot een nieuwe, bizarre geloofsleer.

In 2017 vernoemde de gemeente Amsterdam een brug naar
hem in een woonwijk waar de straten de namen dragen van
deelnemers aan de olym-
pische zomerspelen. Het
globale concept van de
brug vertoont op een wat
armoedige manier ver-
wantschap met debrugin
de Velpse straat, die is
vernoemt naar zijn va-

der. Maar ja, hoe kan het ook anders, de Amsterdamse brug
overspant de Ringsloot, de Velpse de Rozendaalsche beek.

3. Henri Samuel Brandt (1877-1938):  Trouwde met de
Cubaanse Graziella Avelina de las Mercedes Ruz y Poey. Hij
woonde vanaf zijn huwelijk tot zijn dood in Havanna en be-
oefende aldaar gelijktijdig meerdere beroepen:15 assistent-directeur van een tijdschrift, redacteur,
bankbeambte, suikermakelaar, statisticus en secretaris van twee verenigingen. Het aantal bezigheden
van deze duizendpoot evenredigd het aantal woorden van het poëem, dat zijn vrouw als naam draagt.

4. Alfred James Brandt (1879-1971):  Bankier, directeur Maatschappij voor Textielondernemin-
gen, directoraat van diverse financiële instellingen waaronder de Rotterdamse Bankvereniging, schrij-
ver van vakliteratuur, directeur van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen16 en  (president)

14 https://nl.wikipedia.org/wiki/François_Brandt
15 In memoriam in het weekblad De Indische Mercuur 04-01-1939, www.delfer.nl
16 De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Neder-
land, werd op initiatief van een zevental vooraanstaande burgers van Haarlem als Hollandsche Maatschappij

François Brandt brug in de Abebe Bikilalaan
te Amsterdam, www.wikipedia.nl

Brug  Burgemeester
Brandtlaan, Velp, Google streetvieuw



commissaris bij een eindeloze reeks binnen- en buitenlandse ondernemingen. Hij is opgenomen in het
boekwerk Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld,17 een Nederlands
naslagwerk ter grootte van een tien ponds met de voeten gekneed roggebrood18. Het boekwerkje van
1770 pagina’s stamt uit 1938 en bevat korte biografieën van bekende en minder bekende Nederlan-
ders. Het lexicon is te vergelijken met de populaire Britse en Amerikaanse ‘Who is who’. In de Tweede
Wereldoorlog is het door de Duitse bezetter gebruikt om de Nederlandse elite in kaart te brengen en
gijzelaars te selecteren. Voor zover ik weet is Alfred van gijzelname verschoond gebleven. Na het de-
bacle van de Rijksdag hebben ze aan een Nederlander met zo’n licht ontvlambare achternaam hun
vingers niet willen branden.

5. Deborah Maria Brandt (1881-1968): Van de acht door Andreas verwekte Brandtjes is zijn oud-
ste dochter de enige die in de literatuur zal nasmeulen. Zij is vereeuwigd in de geschriften van John
Jansen van Galen over zijn herinneringen aan de Boschweg. De bejaarde en intussen verweduwde De-
borah woonde in de jonge jaren van de latere schrijver in de ouderlijke villa Klein Gelrestein. ‘Mevrouw
Brandt was getrouwd geweest met een fameuze arts, Jacobus Tjebbe Wouters.
Zij had goed gevonden dat omwonenden de tennisbaan gebruikten en buurt-
vereniging Modelhoeve maakte er gretig gebruik van. Zoals zij ook een vertrek
in haar enorme huis beschikbaar stelde van de vrijzinnig-christelijke jeugdcen-
trale, waarvan ik jeugdleider was. Zo zong ik op zaterdagavond tussen de ge-
politoerde lambriseringen van een voormalige dokterswachtkamer met een
groep 12- tot 14-jarigen 'My bonny is over the ocean'.19

6. George Frithiof Brandt (1882-1963):  Consul voor Nederland in het Zuid-Afrikaanse Durban-
Natal en manager van het aldaar gevestigde filiaal van de handelsfirma Wm. H. Müller & Co,20  de firma
die het kapitaal heeft opgebracht dat ons de nationale erfgoederen St. Hubertusslot, de Hoge Veluwe
en het Kröller-Müller Museum heeft nagelaten. Ik stel met genoegen vast dat hij, die op de Boschweg
leerde fietsen, daar een werkzaam aandeel in heeft gehad.

7. Andreas Brandt (1885-1984): Gepromoveerd in de rechtswetenschappen aan de Rijksuniver-
siteit van  Utrecht,21 ambtenaar aan het Ministerie van Buitenlandse zaken te ‘s Gravenhage. Op 38-
jarige leeftijd trouwt hij te Genève met de aldaar geboren Helene Berthout van Berchem,22 en blijft
daar tot zijn dood wonen. Hij is op een haar na 100 geworden. Wat hij in Genève voor de kost heeft
gedaan is in nevelen gehuld, maar afgemeten aan zijn riante villa op een landgoed, gelegen op het

der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel ‘het bevorderen van de wetenschap’ in de ruimste zin,
https://khmw.nl
17 http://resources.huygens.knaw.nl
18 vrij naar Simon Carmiggelt.
19 De lambrisering van Klein Gelrestein bevindt zich tegenwordig in kasteel Doorwerth, citaat en foto: Herinne-
ringen aan de Bosweg Velp, John Jansen van Galen, Ambt en Heerlijkheid nr. 200 september 2019.
20 Union of South Africa, report of the select committee on incendiarism. Appointed by Orders of the House of
Assembly, dated the 28th March and 4th April, 1915, to inquire into and report upon the cases of Incendiarism
which occurred in May, 1915. The library of the University of California Los Angeles
21 Utrechtse studenten almanak voor 1916, www.delfer.nl
22 www.openarchieven.nl



Plateau de Frontenex aan het meer van Genève,23 moet het mirakels zijn geweest. In Nederland zullen
wij nog eenmaal van hem horen. In de NRC van maandag 29 juni 1981 verschijnt een verslag van de
festiviteiten rondom het 165-jarig bestaan van het Utrechtsch Studentencorps. Daarin lezen wij: An-
dreas Brandt is met zijn 96 jaren de oudste reünionist. Spreken met Brandt betekent roepen in een
trechter, die het geluid via een tuinslang naar de wat stug geworden trommelvliezen leidt. Hij is speciaal
voor het 33ste lustrum uit zijn woonplaats Genève overgevlogen. De enige tegenvaller is de afwezigheid
van een lid van de koninklijke familie. „Vroeger was er altijd een Koninklijke Gast bij de lustrumviering.
Tien jaar geleden heb ik nog met prins Bernhard getafeld. Maar dit jaar was die nieuwe, Cnaus, Claus
of hoe-heet-die, niet aanwezig”. Dat Zwitserland een modern land is, waar sinds de ontdekking van de
Leidsche Flesch alle electrieke nieuwerwetsigheden op iedere straathoek te koop zijn, is kennelijk aan
de hardhorende oude baas voorbijgegaan.

8. Henrietta Cesarine Brandt (1889-1971):  Haar enige gedocumenteerde wapenfeit is haar huwe-
lijk met Harald Dudok van Heel, directeur-eigenaar van een handelsonderneming, drager van de Medal
of Freedom, een hoge onderscheiding van de Amerikaanse Regering, voor zijn verzetswerk tijdens WO
II.  Tevens mocht hij, een paar knoopsgaten lager, het Nederlandse Verzetsherdenkingskruis op zijn
colbertje spelden.

Kort na de begrafenis van oud-burgemeester
Andreas Hegelund Brandt, voltrekt zich een tweede
drama op Klein Gelrestein. Een variant op de klas-
sieke tragedie van de treurende hond op het graf van
de baas. In dit geval is de wanhopige viervoeter, die
in één nacht grijs is geworden, met onbekende be-
stemming vertrokken. De weduwe zelf betoont zich
meer honkvast en vertoeft nog tien jaar op de Bosch-
weg, dan betrekt zij een steenworp verderop een
kleiner onderkomen te Rozendaal.24

De volgende bewoonster26 is Jonkvrouwe Hendrika Lodewika Wilhelmina van den Santheuvel van Ba-
byloniënbroek en Briels Nieuwland, weduwe van Stephan Alexander Frederik baron Creutz. Zij stelt
met haar tenaamstelling de Cubaanse eega van Henri Samuel Brandt in de schaduw, een prestatie van
formaat. Als ik op het adellijke paar google dan komen er op de baron treffers die zijn te vangen onder
de noemer geldschieten, huisjesmelken en speculatie25, voorts was hij voorzitter van de Koninklijke
Veluwsche Jachtvereeniging26. De barones verzamelde bonsai-boompjes27 en gaf menigmaal financiële
ondersteuning aan de restauratie van kerkelijke goederen. Als ik de balans opmaak komen alleen de

23 Adres afkomstig uit een rouwadvertentie in het Handelsblad d.d. 20-11-1968, www.delfer.nl
24 Nieuw Arnhemsch adresboek, www.geldersarchief.nl
25 https://www.streekarchiefvp.nl
26 https://nha.courant.nu/
27 http://www.cascade1987.nl/bonsai-op-twickel/
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vrouwelijke passies mij onschuldig voor, of de mannelijke liefhebberijen standhouden voor het he-
melse gerecht waag ik te betwijfelen, maar zij maakt misschien veel goed.

In 1928 beleeft de familie Matser een déjà vu. De douairière S.A.F. baron Creutz was intussen verhuisd
en hun oude buurmeisje van de overkant, Deborah Maria Brandt, betrekt opnieuw de ouder-
lijke villa, in gezelschap van haar man Jacobus Tjebbe Wouters, homeopathisch geneesheer. In zijn
eerder gememoreerde Herinneringen schrijft John Jansen van Galen over de pil: ‘Hij was een vooraan-
staand homeopaat en initiatiefnemer van de Vereniging van Homeopathische Geneesheren. Maar zijn
reputatie reikte veel verder. Tot diep in het land gold hij als een soort wonderdokter en soms werd ik
wakker vanhet geklepper van klompen op het asfalt vande Bosweg:boeren, in alle vroegte van huis ver-
trokken om op consult te gaan bij dokter Wouters’.

In 1929 woedde er in delen van Nederland en
Europa, een pokkenepidemie.28 Dit bracht een
landelijke polemiek te weeg onder voor- en te-
genstanders van verplichte vaccinatie. Daarbij
ging het niet alleen om bezwaren van religieus
verdoolde geesten, maar ook een enkele ge-
neesheer tekende om medische (drog)redenen
bezwaar aan. Daaronder bevond zich onze
wonderdokter op de kop van de Boschweg. De
beschermende entstof is gebaseerd op het
koepokkenvirus. Het beschermt niet alleen te-
gen de onschuldige pokken van ons Nationale
Landschapsdier, maar ook tegen het levensge-
vaarlijke virus van de echte pokken, dat zich eu-
femistisch tooit met de vrolijke Latijnse naam

Variola (als Variola-la had het maar zo een car-
navalshit van Johnny Hoes kunnen zijn). Ook de
alom gebruikte term ‘vaccin’ komt uit het latijn
en betekent ‘van de koe’. Reeds in 1800 is men
zich bewust van de heilzame werking: 'De
vreesselijktste aller Harpijen29, de Pokfurie,
heeft ook in dit jaar, bijna door gantsch Europa,
zo vele slagtoffers uitgekozen dat er dringende
reden voor het Menschdom is, om telkens op
nieuw te gewagen van de blijde uitzichten, die
van alle kanten [door de oordeelkundigste Ge-
neesheren] worden aangekondigd , nopens de
verbanning van deze besmettelijke ziekte, door
hare meer zagtaarde Zuster, de Vaccine, of
Koepokken'.30

Niettegenstaande deze 140 jaar oude inzichten, trekt de
bevlogen arts in 1939 ten strijde tegen de koepokvacci-
natie, en brengt voor eigen rekening zijn pas voltooide
pamflet aan de man. Hij rekent op de hulp van vele zen-
delingen in den lande, gezien de kwantumkorting die hij
in het vooruitzicht stelt. Zijn belangrijkste bezwaar was
de kans op het ontstaan van hersenontsteking. Deze aan-
doening ontstaat meestal na een virusinfectie of, in een

28 Infectieziekten Bulletin 70, jaargang 14  nummer 3,  maart 2003.
29 Bloeddorstig mythologisch monsters.
30 Nieuwe Algemene Konst- en Letterbode, voor meer- en mingeöeffenden no. 365, vrijdag den 26 december
1800. Ontleend aan Willibrord Rutten 'de vreselijkste aller harpijen' Pokkenepidemieen en pokkenbestrijding in
Nederland in de achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische Studie.
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor, Landbouwuniversiteit te Wageningen, 1997.
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enkel, hoogst zeldzaam geval, na een vaccinatie.31 Kansberekening was duidelijk niet de sterkste kant
van de goede ziel. De religieus bezwaarden hadden weer andere bedenkingen. Zij meenden dat vacci-
natie tegen gods wil indruist en dan zou je na ’t ontvlieden van ‘t aardse tranendal, gods koninkrijk niet
beërven. Och Heeremejee … waar je dan terecht komt laat zich raden! Onder de overige dorpsgekken
deed de theorie de ronde dat toediening van de koepokken op den duur heel de natie zou ‘verrunde-
ren’32. Afgaande op wat zich heden ten dage allemaal afspeelt op de sociale media, ben ik geneigd van
alle genoemde bezwaren alleen de laatste serieus te nemen. Intussen is pokken de eerste infectie-
ziekte die door menselijk ingrijpen wereldwijd is uitgeroeid na een uitgekiende vaccinatiecampagne
onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).33

In de Arnhemsche Courant verscheen van 1928 tot begin 1940 de rubriek ‘Varia uit de vogelwereld’
van de beroemde ornitholoog A.A. van Pelt Lechner. De berichten die daarin verschenen hebben een
hoog Jiskefet-gehalte en kunnen zonder nadere redactie worden voorgedragen in de legendarische
sketches ‘De Dierenwinkel’ (VPRO 1992-1995, een paar afleveringen zijn nog op YouTube te zien). Een
bericht over de merkwaardige gewoonten van de kuifmezen bij de nestbouw trekt de aandacht van
dokter Wouters, en hij reageert met een ingezonden brief, die integraal in de rubriek wort afgedrukt.

31 www.maartenskliniek.nl en www.hersenletsel-uitleg.nl
32 https://isgeschiedenis.nl
33 https://www.digibron.nl



In 1953 overlijdt dokter Wouters op 82-jarige leeftijd en komt de wachtkamer van de praktijk beschik-
baar voor de vrijzinnig-christelijke jeugdcentrale, de opmaat tot een ware vloedgolf van jongvolk. Na-
dat de welbespraakte homeopaat haar was ontvallen vond de weduwe Wouters het wat stil in huis,
en verleende onderdak aan het in oprichting zijnde Rhedens Lyceum34. De villa moest daarvoor ver-
bouwd worden, wat op zichzelf al voldoende lawaai opleverde ter compensatie van de verstomde ver-
togen van de alternatieve geneesheer. Aan de Ringallee-zijde van de tuin kwam een ingang voor het
schoolgaande volkje. September 1955 werd de voor-
lopige huisvesting van het Lyceum door de burge-
meester officieel geopend en konden de lessen aan
twee eerstejaarsklassen een aanvang nemen. Zestig
man sterk overspoelen zij villa Klein Gelrestein. Eigen
aan invasieve exoten zou de populatie in de volgende
jaren snel toenemen35. Intussen wordt schuin aan de
overzijde van de villa op de helling van de Rozen-
daalse Kleiberg, nijver voortgebouwd aan een nieuw
schoolgebouw. In 1959 is het zover36 en keert de rust
terug op Klein Gelrestein. Deborah Maria Brandt
Wouters overlijdt in 1968.  Zij leidt daarmee onbedoeld
ook het doodvonnis in van de villa, maar daarover later.

34 Rhedens Lyceum geopend, Arnhemsche Courant, 18-01-1955, www.geldersarchief.nl
35 Het Rhedens Lyceum, gunstige perspectieven na eerste cursusjaar, Arnhemsche Courant, 13-04-1956,
www.geldersarchief.nl
36 Mr. H.W. Bloemers opende gebouw Rhedens Lyceum, Arnhemsche Courant, 14-05-1959, www.geldersar-
chief.nl, de school was toen al enige tijd gedeeltelijk in gebruik.
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Geen bloemen
Geen toespraken
Geen bezoek aan huis



Van binnenterrein aan de Boschweg
tot complex -Modelhoeve
Rond 1885 bestond het gebied rondom de Boschweg nog voornamelijk uit landerijen en bos, maar in
de jaren twintig van de volgende eeuw heeft alleen de grond tussen de Boschweg en de Rozendaalsche
beek nog een agrarische bestemming. Waarschijnlijk al van oudsher, maar in ieder geval in de eerste
helft van de twintigste eeuw, werden de weidegronden ook gebruikt door het vee van Matser. Vanaf
1913 komen daar de propere koeien van de Modelhoeve bij, die zich als nuffige juffers enigszins ter-
zijde houden van het gemene volk. In de jaren twintig wordt het gebruik nog verrijkt met twee publieke
functies, evenemententerrein en sportterrein. Ik neem aan dat het vee dan voor de gelegenheid werd
verbannen naar de stallen, of plaats moest nemen op de publieke tribune, alwaar het instemmende
geloei door de sporters soms abusievelijk werd uitgelegd als boegeroep. Op de rand aan Rosendaal-
schelaan zijde verschijnt kort na 1895 een kassencomplex van kwekerij 'Nymphaea', die ook een aan-
sluitende strook tuinbouwgrond langs de beek aan Jeruzalemse zijde in gebruik heeft. Daartegenover
aan de Rozendaalschelaan, ligt het grote landhuis ‘Arva‘ uit 1914-1915, woonhuis van de kwekerij-
eigenaar Cornelis Hendrik Boudewijn Alsche.

Landhuis
Arva, gezien
vanaf de
Burgemeester
Brandtlaan

Gezicht op de kassen vanaf de Rozendaalschelaan,
Gids voor Velp en Rozendaal, ca. 1910

Google streetview, bewerking mw.



Op de Tuinbouwtentoonstelling te Zeist van 1902 oogst de kwekerij bijzondere koninklijke lof. In het
verslag van de gebeurtenis noteert Het Nieuws van de Dag1:  ‘Bijzonder interesseerde de Koningin-
Moeder zich voor de inzending Snijgroenplanten van den Heer C.H.B. Alsche, uit Velp, Dat trof H.M.
blijkbaar zoo, dat zij tot driemaal de rijke inzending in oogenschouw nam.’

Naar aanleiding van dit bericht wilde ik wel eens weten wie in het
betreffende tijdsgewricht Koningin Moeder was. Op Wikipedia ver-
neem ik dat het Hare Majesteit Adelheid
Emma Wilhelmina Theresia prinses van
Waldeck en Pyrmont was. Emma voor in-
timi. Getroffen door de bijgevoegde por-
tretten zie ik dat niet alleen de Boschweg
in de loop der tijden van aangezicht ver-
anderde, maar ook Hare Majesteit. Het
kinderportret toont barse gelaatstrekken
en ik zie de geringschattende tronie niet
graag de scepter zwaaien. Maar als Konin-

gin Moeder drukt haar fysionomie alleen nog maar  welwillendheid
uit, en in die kwaliteit heeft zij als regent van 1890 tot 1898 ’s lands
bestuur op zich genomen. Hoe verkeerd mijn eerste indruk was, moge blijken uit het feit dat
men haar op latere leeftijd betitelde als ‘de liefste oude dame van Europa’2.

Op de derde luchtfoto is op het binnenterrein, schuin tegenover de Rozendaalsche watermolen aan
de Ringallee een pand te zien. Ook op de topographische kaarten is vanaf 1872 op die plek al een
perceel waar te nemen. Links en rechts van de opstal bevinden zich wat bossages met in het verlengde
mogelijk een stuk tuinbouwgrond. Het lijkt alles bijelkaar een bescheiden boerenbedoeninkje.

In de periode 1920-1935 wordt het terrein mede-
gebruikt voor uiteenlopende sportwedstrijden en
evenementen. De Velpse voetbalclub Gelria speelt

1 Nieuws van de Dag, 15-08-1902, www.delfer.nl
2 https://www.haagshistorischmuseum.nl

Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont,
12 jaar

Koningin Moeder EmmaKoningin Moeder Emma

Fragment luchtfoto 3,  noordwestelijke hoek van het
Boschwegterrein, https://nimh-beeldbank.defensie.nl

hier competitiewedstrijden, de Arnhemsche Hoc-
key Club heeft er een oefenveld*, de Mr. van der
Zandt Vereniging afdeling Lichamelijke Opvoeding
geeft opvoeringen, Hondenafrichtingsclub ‘Hetta’
houdt voor 500 man publiek demonstraties, met
muziek omlijst door de Harmonie van de Arbeiders-
Muziekvereniging PALVU (Proletarïers Aller Landen
Verenigt U), handbalvereniging ‘Mercedes’ organi-
seert handbaltoernooien, het Groot Nationaal con-

* De Velpsche Hockey Club (1903/4-1918), Een vroege voorloper van de Arnhemsche Hockey Club Frank Keverling Buisman



cours voor Accordeon en Mondharmonica vindt er plaats alsmede aubades op koninginnedag,
Nationale Politie athletiek- en schietwedstrijden, ruiterfeesten van de Arnhemsche  Carroussel
Societeit, en ongetwijfeld nog zo het een en ander dat ik gemist heb. Van dit alles werd
ordentelijk verslag gedaan door de Arnhemsche Courant, soms voorzien van een foto3. Daarbij
bleef overigens onbesproken dat die arme koeien tussenbeide maar moesten zien dat ze nog
bijtijds aan hun vreterij kwamen.

3 Arnhemsche Courant 1920-1935, www.delfer.nl

Foto links: Nationale Politie athletiek- en schiet-
wedstrijden aan den Boschweg te Velp, 17-08-1933

Foto’s rechts: Ruiterfeest Arnhemsche Carroussel
Sociëteit op den weide van de Modelhoeve aan den
Boschweg te Velp, 15-10-1922



Op de bovenste foto (1925) is de Mr. v.d. Zandtvereniging afdeling Lichamelijke Opvoe-
ding te zien tegen de achtergrond van de miraculeuze bouwwerken uit 1913 en een
fraaie erfafscheiding bij de boerderij van Matser (de bomenfobie waar Evert de III aan
leed was kennelijk geen erfelijke aandoening). De dubbele openslaande ramen in het
atelier van Boschweg 7, onze huidige slaapkamer, was een eerste klasse loge om de
geboden spektakelstukken op de weide te aanschouwen. Ik vraag mij af of destijds de
burgemeester, staande voor het open raam, hier op Koninginnedag de aubades afnam.

De onderste foto toont dezelfde vereniging in 1926, hoek Ringallee-Boschweg. Het nog
steeds bestaande pand links, staat aan de overzijde in Rozendaal en is ook zichtbaar op
de derde luchtfoto. Foto’s: www.geldersarchief.nl



De watermolen op de hoek van de Rozendaalschelaan en de Ringallee, tegenover de
noordwestelijke hoek van het binnenterrein aan de Boschweg, werd tot nu toe opallekaarten
in deze verhandeling vermeld.  Maar ‘das war einmal’. De eerste vermelding van de molen
dateert uit 1408, de laatste uit 19454. In de nadagen van de oorlog wordt de korenmolen het
belangrijkste slachtoffer van de buurt. Getroffen door een geallieerde granaat branden de
molen en het naastgelegen molenaarshuis volledig af.5 Volgens goed Nederlands gebruik
worden zij niet herbouwd.

4 https://www.sprengenbeken.nl
5 Bron onderste drie foto’s: Verborgen in Velp, geschreven en samengesteld door Gety Hengeveld, uitgegeven
door Stichting Velp voor Oranje.

van 1408 tot  13 april 1945

... één dag later



Hierboven staat nogmaals de noordwestelijke hoek van het Bosch-
wegterrein (fragment van de 3de luchtfoto), centraal de Ringallee, links
de Rozendaalsche laan en rechts het begin van de Boschweg. Op
Internet vind ik een oude ansichtkaart uit 1927 met een meer laag-bij-
de-grondse blik op hetzelfde taffereel. De opname is gemaakt op de
kruising Ringallee - Rozendaalsche laan. Alle zichtbare bouwwerken
zijn heden ten dage alleen nog door archeologische opgravingen aan
toonder te maken. De watermolen is gesneuveld in de Tweede We-
reldoorlog, het boerenbedoeninkje moest het veld ruimen voor het
complex Modelhoeve, Klein Gelrestein is geofferd aan de Boven-
bazen, maar daarover later.



In de uitgave ‘Velp en Rozendaal in oude ansichten deel 3’ van de Velpse kroniekschrijver H.
Kerkkamp tref ik nòg een prent aan van het binnenterrein Boschweg. Ditmaal is de camera
gericht naar de zijde van de Rozendaalschelaan, gezien vanaf het brugje over de Rozendaalsche
beek op Jeruzalem. Langs de oever staan de geënte jonge seringenstruiken van kwekerij
‘Nymphaea’ en recht vooruit de broeikassen, links daarachter twee panden aan de Parkstraat,
waarvan het rechtse pand, op de hoek met de latere Brandtlaan, nog steeds bestaat. Rechts
op de prentbriefkaart zijn drie percelen te zien aan de Rozendaalsche laan. De meest rechtse
twee bestaan ook nog, de eerste is afgebroken en, te oordelen naar de bouwstijl, in de jaren
vijftig of zestig vervangen door een dubbel woonhuis. In het midden is aan de overzijde van de
Rozendaalsche laan villa Arva te zien.

De Moderne Tijd schrijdt voort, de bevolking groeit en steeds meer landerijen worden omgeploegd tot
bouwgrond. De Boschweg wordt langzaam maar zeker omsingeld. In de jaren twintig werd het gebied
oostelijk van het villapark en de Dennenweg verkaveld en ingezaaid met dubbele herenhuizen en vrij-

De oevers van de Rozendaalsche beek zien
er op de oude ansicht nog natuurlijk uit en
hebben nog niet het tegenwoordige uiter-
lijk van een betonnen open riool.



staande villa’s. Eenmaal tot wasdom gekomen zullen zij de Zeeheldenbuurt en de Schilders-
buurt vormen. Op de luchtfoto’s van defensie zijn de eerste opgeschoten zaailingen al te zien.
Eerder al was het bos van landgoed Overbeek getransformeerd tot villapark. In 1921 besluit
de gemeenteraad enkele percelen grond op het binnenterrein met een huis, schuur en tuin-
grond aan te kopen in verband met het ontwerp-uitbreidingsplan voor Velp6 (dit moet het eer-
der genoemde pand zijn schuin tegenover de Rozendaalsche watermolen). Toch zal het nog
tot 1934 duren voordat de eerste schop de grond in gaat. In 1933 wordt het leeuwendeel van
het terrein aangekocht van de erven van F.J.W. baron van Pallandt van Rosendael, de onder-
handelingen met een aantal eigenaren van kleinere percelen op het binnenterrein lopen dan
nog7. Het uitbreidingsplan komt, onder regie van het gemeentelijke grondbedrijf, ter wereld
onder de naam complex ‘Modelhoeve’. Deze naam zal na de voltooiing in 1939 aan de wijk
blijven hangen, totdat in 1984 een bestemmingsplan wordt vastgesteld en het gebied wordt
opgenomen in het veel meer omvattende plan Overbeek, de villawijk ten noordoosten van het

centrum. Vanaf 2017
wordt het gebied nog
ruimer gedefinieerd:
Velp-noord boven de
spoorlijn. Zover is het
dus gekomen, van het
knusse‘Buurtschap Je-
ruzalem’ op de kaart
uit 17248 tot tweehon-
derd jaar laterhet ziel-
loze ‘Velp-noord bo-
ven de spoorlijn’.

6 Arnhemsche Courant 07-02-1921, www.delfer.nl
7 Arnhemsche Courant 14-03-1933, www.delfer.nl; Als ik de derde luchtfoto er nog eens op nakijk moet dit be-
trekking hebben op het pand langs de Ringallee.
8 Caarte van de limitten van de Vrije Heerlykheyt Roosendael, 1724, www.geldersarchief.nl

Detail van de kaart van de bebouwde kom Velp 1939-
1940, gemeente Rheden, begrenzing uitbreidings-
plan complex ‘Modelhoeve’ en locatie Boschweg 7
mw, www.geldersarchief



Het heeft maar een haartje gescheeld of het hart van de
wijk was een kerk geworden. In plaats van het vrolijke
kindergejoel dat nu van het plein ten hemel stijgt, zou er
afhankelijk van de dienstdoende voorganger zalvende
taal dan wel een donderpreek ten gehore worden ge-
bracht. Zowel het een als het ander is een weinig aanlok-
kelijk vooruitzicht. De Arnhemsche Courant openbaarde
in 1937, toen de woningbouw nog in volle gang was, het
dreigende scenario in haar verslag van de gemeente-
raad. De rolverdeling van de politieke partijen in het
raadsdebat is voorspelbaar. De christelijke zijn vóór en
verheugen zich over de voorgenomen huisvesting van de
Almachtige.

De sociaal Democraten zijn traditioneel voor inperking
van de clericale macht en staan a priori wat gereserveer-
der tegenover de bouw van godshuizen. Twee noodlot-
tige ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de be-
oogde ontheiliging van het plein; door de bevolkings-
groei èn de sombere tijden, is het aantal hunkerende zit-
vlakken talrijker geworden dan op de bestaande kerk-
banken past; de gemeentelijke financiën zijn door de
economische malaise van de jaren dertig ernstig in het
ongerede geraakt, verkoop van de grond zou enige ver-
lichting brengen. De discussie over de kwestie in de raad
is zo vermakelijk dat ik hier de betreffende passage uit
het persverslag onverkort weergeef.



Voor alle zekerheid kijk ik nog maar eens speurend naar buiten, maar dan is ook alle twijfel weggeno-
men, de bouw is destijds niet doorgegaan. Kan zo’n raadsbesluit tachtig jaar na dato alsnog worden
uitgevoerd? We beleven per slot van rekening opnieuw barre tijden, de bevolkingsaanwas gaat maar
door en in Barneveld barst zelfs de megakerk uit haar voegen. Tot mijn opluchting lees ik in de Stan-
daard van 10 januari 1938: ‘VELP. Naar wij vernemen heeft het college van notabelen en kerkvoogden
der Nederlands Hervormde Gemeente alhier besloten den gemeenteraad van Rheden te berichten, dat
men afziet van de plannen voor den bouw van een tweede kerkgebouw op een gedeelte van het Mo-
delhoeve-terrein’.  Een hele zorg minder. Over het huidige en toekomstige groenbeheer op de Burge-
meester Brandtlaan, ben ik echter minder gerust.

Op de oude luchtfoto’s is op het binnenterrein
geen boom of bosschage meer te bekennen. De
landbouwgrond tussen de Boschweg en de Ro-
zendaalse beek was in de loop der eeuwen alles
kwijt geraakt wat boven het maaiveld uitstak.
Het aloude akkermaalshout was, ondanks dat
de grond nog grotendeels in adelijke handen
verkeerde, geegaliseerd en genivelleerd. Wat
er nog aan groenvoorzienning resteerde stond
op het erf van de omliggende woonhuizen.
Maar sinds de overheid eind jaren dertig is
gaan herbeplanten met het woekerende gewas
onroerend goed, is het akkermaalshout weer in
ere hersteld, nu om het openbare bezit af te

palen van de pas verrezen burgermanswonin-
gen.  Ook op de Boschweg staat hier en daar
weer een publieke boom. De centrale, wijk-
doorsnijdende Burgemeester Brandtlaan is te-
samen met het plein, het best met lover be-
dacht, maar met de zorgplicht laat het heden-
daagse bewind het ernstig afweten. Overal
elders in Velp waar door storm of ziekte een
boom uit de laanbeplanting wegvalt, wordt
deze herplant. Zoniet op de Brandtlaan, daar
worden in de herfst zelfs de eikels van gemeen-
tewege zorgvuldig geraapt, voor ze wortel kun-
nen schieten en het wagen de gaten op te vul-
len.

In de Velpsche Courant is eind jaren dertig een impressie van de
nieuwe wijk verschenen. Daarop is de jonge aanplant van de Bur-
gemeester  Brandtlaan te zien van welgeteld 22 eikenbomen. Als
ik nu de balans opmaak en de opengevallen plekken meetel, kom
ik ook op dit aantal, maar de gaten beslaan ruim tachtig jaar later
ongeveer een derde deel van het totaal.



Voor menig plekje is de Tweede Wereldoorlog de periode waarin de omgeving in korte tijd
dramatisch veranderde. Denk aan de binnenstad van Arnhem of aan de belle epoque
bebouwing langs de stranden van de Noordzee, maar de Boschweg is deze bange tijd relatief
ongeschonden doorgekomen. Hier zijn juist de laatste jaren van het interbellum het meest
ingrijpend geweest. De foto’s hieronder hebben vrijwel hetzelfde camerastandpunt en spreken
voor zich.  De bovenste geeft de situatie 1920-1925, de onderste de situatie na realisering van
het complex ‘Modelhoeve’. De foto stamt weliswaar uit de 1982, maar ik heb de na-oorlogse
bebouwing ter rechterzijde van de Boschweg weggeretoucheerd, waardoor het beeld toch een
goede impressie geeft.

Fragment luchtfoto 3, https://nimh-beeldbank.defensie.nl

Fragment satelietfoto c.a. 1982 , bewerking mw.



De eerste jaren van de oorlog zijn de laatste voor de adresboeken. Eind 1942 klinkt
het slotakkoord voor de reeks waaraan ik vanaf de eerste jaargang uit 1855, zoveel
informatie heb kunnen ontlenen. In de laatste episode van haar bestaan vermeldt
het adresboek 21 woonadressen aan de Boschweg. Van degenen die als hoofbe-
woner  staan geregistreerd zijn er vijf die voor eigen rekening een bedrijf(je) uitba-
ten in de sectoren dienstverlening-, handel of ambacht. Twee mogen zich bedrijfs-
leider noemen van een wat grotere firma. Voorts huizen er twee witteboord- en een
blauweboord werker,  een mejuffrouw, een rentenier in ruste en een rusteloze
homeopaat die in de weer is met vacinatie vlugschriften. Maar het meest opmerke-
lijke is wel dat een derde deel van de populatie weduwe is, zeven in getal. Zij resi-
deren zonder uitzondering aan de wegzijde met de oneven huisnummers, geheel in
overeenstemming met de zo noodlottig gehalveerde echtvereniging. Er zit zelfs een
quartet bij uit de serie 1913: de huisnummers 1, 3, 5 en 7. Maar het oudste beroep
van de Boschweg is landbouwer, waarvan we er in 1942 nog één hebben, gehuis-
vesd in zijn eeuwenoude boerderij, Evert de III alias Evert de Laatste.



De naoorlogse bouwhistorie
Tijdens de Wederopbouw van Nederland maken de projectontwikkelaars gemene zaak met de
gemeenten en nemen hun veel werk uit handen. Zij zullen nog lang de gesel van de publieke
ruimte blijven. Zo lezen wij op de pagina van de gemeente Rozendaal de wordingsgeschiedenis
van de naoorlogse bouw aldaar. Een relaas dat vrij vertaald neerkomt op het volgende. In 1953
bezoekt een acquisiteur van de N.V. Bouw en Aanneming-maatschappij Bakhuizen uit Hilver-
sum de gemeentesecretarie van Rozendaal, met de hartekreet ‘Wij willen bouwen, laat mij het
bestemmingsplan zien’. Het lukt de firma na deze dwingende ontboezeming grote percelen
grond op te kopen van de kasteelheer, zijn
familie en de gemeente. Vervolgens maken
zij de grond vliegensvlug bouwrijp, zetten er
eenvormige huizen neer en verkopen de con-
fectiemaatjes met dikke winst. De gemeente
krijgt voor de welwillende medewerking de
wegen, de riolering en de elektrische leidin-
gen om niet. Het lijkt wel een scenario uit de
‘De Bovenbazen’ van Marten Toonder.

Het kunstje wordt op bescheiden schaal in Velp herhaald als voornoemde Bakhuis aan de Bos-
weg nog een onbebouwd taartpuntje ontdekt met aansluitend een behoorlijk perceel aan de
Dennenweg. Van de aangrenzende tuin van villa Monte Bello weten zij nog een hoekje grond
los te peuteren waarna het taartpuntje kan worden omgevormd tot de rechthoekige trekken
van een tompouce. Zij kennen hun klassiekers. Januari 1956 dienen zij bij de gemeente een
aanvraag in voor een bouwvergunning voor tien woningen aan de Bosweg en vijf aan de Den-
nenweg. Binnen twee weken wordt de vergunning verleent en kan de bouw een aanvang

nemen. Het project krijgt de eufemistische
titel Werk ‘Monte Bello’ en wordt binnen
een draagtijd van negen maanden afgerond.
Men wist wel van aanpakken toentertijd,
zowel in de bouw als in de ambtenarij.

Links: situatie tot 1956 (kaart van 1939-1940), rechts bouwaanvraag
Bakhuis na herverkaveling van de percelen 1956, Geldersarchief



Wie nu denkt dat de bouwgeschiedenis van de Bosweg een einde heeft genomen met de
invulling van het laatste stukje open ruimte, heeft buiten de waard gerekend. Als de weduwe
Brandt-Wouters december 1968 overlijdt komt de kapitale villa Klein Gelrestein op de markt.
Het landhuis staat op een knap stuk terrein van naar schatting 4.500 m2.

Gezicht op het nieuwe tiental in de opstelling 3-4-3, een systeem dat vandaag de dag niet alleen in de voetballerij ter
discussie staat, satellietfoto c.a. 1982 Microsoft, http://www.maps.live.com (pagina niet meer bereikbaar).

Villa ‘Klein Gelrestein’ gezien vanaf de hoek
Ulenkamp-Bosweg in 1951, foto uit: Herin-
neringen aan de Bosweg Velp, John Jansen
van Galen, Ambt en Heerlijkheid nr. 200,
september 2019.



Vooralsnog de laatste bouwacte aan de Bosweg, brengt ons terug naar het begin van deze
memorie. Het betreft de boerderij van Matser. Zijn twee dochters zijn reeds in het bezit van
het erfgoed als rond 1985 de oude boer nog springlevend, de hofstede verruilt voor een
bejaardenhuis en de boerderij met opstallen en moestuin te koop komt. Omstreeks dezelfde
tijd presenteert de gemeente het concept-bestemmingsplan Overbeek. Het plan staat vol
hoogdravende taal over ‘behoud karakter Velp’ en het halt toeroepen aan de sloopwoede om
monumentale villa’s af te breken en er lelijke, maar lucratieve appartementsgebouwen voor
in de plaats te zetten. De boerderij met aanpalende bebouwing krijgt in de geest van het plan
de toenmalige bestemming toebedeeld, waarmee het voortbestaan tot in lengte van jaren
leek gewaarborgd. Wij betoonden ons zeer tevreden over deze lotsbeschikking, maar dan
komen de Bovenbazen in actie. Zij weten de gemeente te bewegen de bestemming te wijzigen
in bouwterrein. De tranentrekkende planteksten vol goede voornemens blijken slechts loze
praat. In 1987 wordt een vergunning verstrekt voor de bouw van vijf herenhuizen en komt de
sloophamer in beweging.

Over de vraag of de erfgenamen nog moeite hebben gedaan het landhuis ongeschonden door
te geven, staan mij geen bronnen ter beschikking. Vast staat dat eventuele pogingen vruchte-
loos zijn gebleven want in 1972 wordt de hand van de Bovenbazen zichtbaar. Er wordt een
bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van 13 semibungalows met (dubbele) garage. Om
de nieuwbouw bereikbaar te maken wordt dwars door het voormalige domein een dode arm
aan de Bosweg gemonteerd. Acht van de nieuwbouwwoningen worden hiermee ontsloten, de
overige krijgen de voordeur aan de Ringallee. Onlangs kwam een van de objecten in de verkoop
voor de somma van 750.000 euro. Als je dat maal dertien doet, snap je wat de Bovenbazen
drijft.

Satellietfoto c.a. 1982 Microsoft, www.maps.live.com
(pagina niet meer bereikbaar).



Uit Herinneringen aan de
 Bosweg van John Jansen van Galen ver-

neem ik dat er in zijn jonge jaren nog een Evert de
IV is geweest. De ongelukkige was echter behept met de Engelse

ziekte en een waterhoofd.  Was de jongeling een beter lot beschoren, hoe
zou de geschiedenis dan verlopen zijn. Zou de naamverwantschap geleid hebben tot

het behoud van de traditionele woonstee? Zou hij intussen als honkvaste bejaarde boer zijn doorge-
schoven naar het voorhuis, zou in de boerderij zelf zijn zoon, Evert de V, wonen en zou zijn klein-
zoon, Evert de VI, eveneens woonachtig in het voorhuis, zijn tijd verbeiden om zijn intrek te nemen
onder de rieten kap? Zou hij dan de gordijnen van de woonkamer ’s avonds voor het naar bed gaan
openen, of pas ’s morgens na het ontwaken?

Situatie 2020, google streetview

Nieuwbouw op de plek van
de boerderij, ca. 2008,
www.maps.live.com (pagina
niet meer bereikbaar).



Bijlage
Drie luchtfoto’s van Velp uit de periode juni 1920 - september 1925,

https://nimh-beeldbank.defensie.nl
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Uit overlevering wisten wij dat ons huis meer dan honderd jaar geleden door
een kunstschilder was gebouwd. In de loop der jaren werden wij ook zijn naam
en lotgevallen gewaar. Om deze wetenswaardigheden veilig te stellen, was het
plan om aan de bewoners van de komende eeuwen een kort episteltje na te
laten. Maar internet is een onuitputtelijke bron van informatie. Er kwam zoveel
boven water dat het geschrift is uitgegroeid tot een paar eeuwen omspan-
nende biografie van de Bos(ch)weg. Een memorie die naar ik hoop niet alleen
interessant is voor nummer 7.

 Menno Walsweer

Tijdschrift Boschweg 7

vanuit de serre, 10 december 2008
Bosweg 7a Velp, gezicht


