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DE WEVERSTRAAT NABIJ DE ZUIDERBEEK IN WOORD, BEELD EN POEZIE 

 

-Deel 2: De Wereld van Evert Ekker - 

 

 

Inleiding 

 

In de loop van het jaar 1900 verhuist de kunstschilder Evert Ekker met zijn gezin van Den Haag 

naar Oosterbeek, waar hij gaat wonen in de villa “Beekhof”. Dit pand, gelegen aan de 

Weverstraat direct langs de Zuiderbeek, kende toen al een lange historie, zoals beschreven in 

het voorafgaande artikel “De Geschiedenis van Beekhof (1660-1900)”1. Het al in 1660 

bestaande  huis was in de loop van de 19e eeuw uitgegroeid tot een dubbel woonhuis, bestaande 

uit een hoog voorhuis en een laag achterhuis. Jarenlang woonden de meesterschilder Meindert 

Evers en zijn gezin in het achterhuis. Zij verhuurden het luxe voorhuis aan met name artsen, 

waaronder Georg Julius Wienecke. Deze kocht in 1880 het voorhuis en in 1882 het achterhuis 

van “Beekhof”. Het voorhuis gaf hij de naam “Casa Malang”, genoemd naar de stad in 

Nederlands-Indië waar hij tien jaar eerder was getrouwd met Sietske Abrahamsz. Deze, 

inmiddels weduwe geworden, biedt in 1900 haar huis via een veiling te koop aan1. De hoogste 

bieder is Bart van Leeuwen, hoofdonderwijzer te Rheden. Deze laat het achterhuis van 

“Beekhof” slopen en verhuurt het voorhuis aan Evert Ekker. 

 

Kort daarvoor was Bart van Leeuwen ook mede-eigenaar geworden van het zuidelijk van 

“Beekhof” gelegen pand, dat bekend is komen te staan onder de naam “Vredehof”. Dit dubbele 

woonhuis was ontstaan door uitbouw van een schuur die oorspronkelijk tot “Beekhof” had 

behoord (zie het voorafgaande artikel1). Waarom Van Leeuwen interesse had om daarnaast ook 

“Beekhof” te kopen, zal in dit artikel aan de hand de geschiedenis van “Vredehof” worden 

beschreven. Verder zal in dit artikel de geschiedenis worden beschreven van enige omliggende 

panden, te weten “Komatipoort”, “Pena Rima” en “Beekstuk”. Evert Ekker schilderde 

regelmatig het uitzicht vanuit zijn atelier in “Beekhof” en heeft deze huizen en hun omgeving 

op schilderijen vastgelegd. Dit geeft een uniek beeld hoe dit gedeelte van de Weverstraat er in 

het begin van de 20e eeuw “in kleur” heeft uitgezien.      

 

 

Vredehof 

 

Zoals beschreven in het voorafgaande artikel1, verkoopt Willem Willemsen in 1841 de door 

hem tot separaat huis met achterhuis uitgebouwde schuur van “Beekhof” aan Jan Binnenkant. 

In de jaren daarna is er een bakkerszaak in het pand gevestigd, totdat in 1860 het geheel wordt 

gekocht door Steven van Burk, van beroep metselaar en aannemer. Deze bouwt in de periode 

daarna de panden steeds verder uit, met name in de richting van de Weverstraat. Uiteindelijk 

resulteert dit in een oostelijk gelegen woonhuis en een westelijk gelegen herenhuis, die in dit 

artikel gezamenlijk aangeduid zullen worden onder de naam “Vredehof”. Al snel begint Steven 

van Burk delen van zijn huis te verhuren.   
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Als in 1866 Cornelis Adrianus Sangster, de dorpsarts van Oosterbeek, plotseling overlijdt, 

verschijnt er nog geen twee dagen later een advertentie in de Arnhemsche Courant, waarin 

Neelius Sophinus (N.S.) Koning, dorpsarts van Heteren, meldt dat hij zich met onmiddellijke 

ingang heeft gevestigd in Oosterbeek2. Koning heeft acuut woonruimte nodig, die hij 

aanvankelijk vindt ten huize van koster Derksen. Maar vanaf 1867 staat hij volgens het Nieuw 

Arnhemsch Adresboek3 ingeschreven als huurder in het huis van Steven van Burk. Kennelijk 

was “Vredehof” op dat moment nog niet voldoende uitgebouwd om behalve zijn eigen gezin 

ook een doktersgezin te huisvesten. Hoe het ook zij, gedurende de eerstvolgende drie jaar vindt 

Van Burk woonruimte bij zijn buurman Meindert Evers in “Beekhof”4. Vanaf 1870 woont Van 

Burk echter weer op zijn oude adres en Koning op het naastgelegen adres, aangevende dat het 

woonhuis en herenhuis van “Vredehof” nu elk een eigen postadres hebben5. Koning verhuist in 

1872 naar huize “Otium” aan de Utrechtseweg, het huis waar Jan van ’s Gravenweert tot zijn 

dood in 1870 had gewoond. Anders dan in Heteren blijft dokter Koning Oosterbeek wel trouw, 

want op 12 februari 1891 kan hij zijn 25-jarig jubileum als gemeente-geneesheer vieren. Het 

jaar erna overlijdt eerst zijn vrouw Adriana Catharina Hermina Francken (1831-1892) en twee 

maanden later Neelius Sophinus Koning (1827-1892) zelf. Beiden liggen begraven op de Oude 

Begraafplaats van Oosterbeek6.       

 

Na het vertrek van Koning in 1872 staan eerst mej. J van Houten (1872-1876) en vervolgens de 

dames Römer (1890-1895) als bewoners van het herenhuis van “Vredehof” ingeschreven. 

Steven van Burk overlijdt in 1893 en ligt samen met zijn vrouw Hendrika Hanhart begraven op 

de Oude Begraafplaats van Oosterbeek6. Hun erfgenamen zullen nog tot 1918 eigenaar blijven 

van “Vredehof”, zij het dat in die periode het huis uitsluitend door huurders wordt bewoond 

(zie verderop in dit artikel).      

 

 

Bart van Leeuwen, eigenaar van “Beekhof” en “Vredehof” 

 

Na het overlijden van Steven van Burk vallen de beide huizen van “Vredehof” toe aan zijn 

erfgenamen, waaronder de zonen Jan en Andries en dochter Teuntje. Zij verhuren het woonhuis 

aan J.J. Bommel (1895-1899) en het herenhuis aan de arts Dr. Joannes Willem Groeneboom, 

geboren in 1860 in het Friese Lemsterland. Diens vader, “rustend geneesheer” Cornelis 

Groeneboom, had zich in 1896 met zijn vrouw Maaike Westerbaan in Oosterbeek gevestigd in 

een huis aan de Benedendorpsweg. Zoon Joannes Willem volgt hen in 1898 en blijft tot 1900 

als arts in Oosterbeek ingeschreven. In die periode (1899) overlijdt zijn vader Cornelis, die op 

de Oude Begraafplaats van Oosterbeek begraven ligt6. Joannes Willem vestigt zich in 1900 als 

arts in het Friese Oudkerk en in dat jaar vertrekt ook zijn moeder uit Oosterbeek. J.W. 

Groeneboom is in 1942 in Velp overleden.  

 

In 1886 trouwt dochter Teuntje van Burk met Bart van Leeuwen (Afb.1, links). Deze was in 

1860 in Oosterbeek geboren als vierde van de zes zonen van Maurits van Leeuwen, de tuinman 

van de familie Van Eeghen op de Pietersberg. In de periode van 1884-1886 werkte hij als 

onderwijzer in Oosterbeek. In 1889 werd Bart van Leeuwen schoolhoofd in Brummen, in 1894 

in Rheden en in 1912 in Velp. Toen hij in 1900 “Beekhof” kocht, was het dan ook niet zijn 
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intentie om terug te verhuizen naar Oosterbeek. De primaire interesse van de familie Van Burk 

lag bij “Vredehof”, dat zij verder wilden uitbouwen. Daarvoor was het nodig om het achterhuis 

van “Beekhof” te slopen en het terrein van het achterhuis bij “Vredehof” te voegen.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Als deze sloop en de kadastrale herindeling hebben plaatsgevonden, verkoopt Bart van 

Leeuwen in 1902 “Beekhof” aan zijn huurder Evert Ekker. Als in datzelfde jaar het kadaster 

een zeer gedetailleerde hulpkaart van het terrein maakt (Afb.2), staat “Beekhof” daarop vermeld 

onder nr. 3352. Na de sloop van het achterhuis grenst “Beekhof” nu direct aan het terrein van 

het woonhuis (nr. 3355) en naastgelegen herenhuis (nr. 3354) van “Vredehof”7. Ekker koopt 

ook het terrein nr. 3353 van Van Leeuwen en mede-erfgenamen, dat altijd bij “Vredehof” had 

gehoord. In de koopakte staat vermeld dat een door een huurster van “Vredehof” gebruikte 

stenen koepel op dit terrein voor 1 mei 1905 dient te worden verwijderd. Boven aan de kaart is 

de perceelgrens te zien die in 1880 bij de verkoop aan Wienecke was vastgelegd (in het 

voorgaande artikel1 aangeduid als de Van Zanten-grens). Links op de kaart loopt de 

Weverstraat, onderaan en vandaar naar rechtsboven de Kerkhofweg, die later omgedoopt zou 

worden tot Fangmanweg. Interessant is om te zien dat de Kerkhofweg destijds ter hoogte van 

“Beekhof” de Zuiderbeek kruiste.   

 

Zonder dat er overigens verdere aanbouw heeft plaatsgevonden, laten Van Leeuwen en mede-

erfgenamen in 1905 de beide huizen van “Vredehof” veilen, maar het geheel wordt niet 

verkocht. In 1907 gaat “Vredehof” over in handen van Van Leeuwens zwager Andries van 

Burk, die een aannemersbedrijf had aan de Annastraat. Deze zal tot 1918 eigenaar van 

“Vredehof” blijven, een periode waarin veel huurders het woonhuis en herenhuis zullen 

bewonen. In die jaren wordt er ook een grote schuur bijgebouwd, die nagenoeg grenst aan de 

achtermuur van “Beekhof”. Bart van Leeuwen is al die jaren behalve schoolhoofd ook 

president-penningmeester geweest van het Rhedense Fanfarecorps. Zijn vrouw Teuntje van der 

Afb. 1: (Links): Bart van Leeuwen, met voor hem zijn vrouw Teuntje van Burk en een van hun 

kinderen. (Bron: J. Hartgers) 

(Midden links): Evert Ekker. (Bron: N. Koopman-Ekker) 

(Midden rechts): Lucie van Dam van Isselt. (Bron: fam. Ekker) 

(Rechts): Hun beide kinderen, (links) Martin en (rechts) Evert jr. (Bron: K. Meeter) 
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Burk overlijdt al in 1919, waarna hij hertrouwt met Catharina Pieper. Zelf overlijdt hij in 1941 

in Velp.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het “Beekhof” van Evert Ekker (1900-1908) 

 

De koper van “Beekhof”, Evert Cornelis Ekker (Afb.1, midden links), werd in 1858 in Kampen 

geboren, waar zijn vader rector was van het Stedelijk Gymnasium. Hij volgde een opleiding tot 

werktuigkundig ingenieur aan de toenmalige Polytechnische School in Delft, maar al snel werd 

duidelijk dat zijn hart meer bij de schilderkunst lag dan bij de techniek. Na zijn studie in Delft 

te hebben afgerond, volgde hij de kunstacademie in Lyon en studeerde hij aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Toen in 1891 zijn oom aan moederszijde, de 

Velper notaris Hendrik Schröder, kinderloos overleed, bleek hij zijn gehele erfenis aan Evert 

Afb.2: Kadastrale hulpkaart uit 1902 van het gebied rondom “Beekhof” (nr. 3352) en de beide 

huizen  van “Vredehof’ (nr. 3354 en 3355). De Zuiderbeek is in blauw weergegeven, de 

Weverstraat (links) en Kerkhofweg (onder en rechts naar boven oplopend) zijn gearceerd. (Bron: 

Gelders Archief, Arnhem) 
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Ekker te hebben vermaakt. Overigens behield Schröders weduwe, Johanna Bosch van 

Rosenthal, het vruchtgebruik van de erfenis tot haar overlijden in 1907. Door deze erfenis had 

Ekker het vooruitzicht om -op termijn- financieel onafhankelijk te worden en kon hij zich 

volledig op de schilderkunst storten. Als Evert Ekker in 1892 in Bergen op Zoom trouwt met 

Lucie van Dam van Isselt, staat in de trouwakte als zijn beroep “kunstschilder” vermeld.  

 

Lucie van Dam van Isselt (Afb.1, midden rechts) werd in 1871 geboren in Bergen op Zoom, 

maar groeide op in Den Haag. Zij verhuisde in 1876 naar Kampen, toen haar vader daar als 

eerste luitenant van de Koninklijke Militaire Academie was gedetacheerd. Tijdens haar 

gymnasium-opleiding aldaar werd zij door haar tekenleraar J.D. Belmer gestimuleerd om lessen 

te gaan volgen aan de Academie in Den Haag. Daar vond zij in 1891 onderdak bij haar 

aanstaande schoonouders, die na de pensionering van Evert Ekkers vader van Kampen naar 

Den Haag waren verhuisd. De eerste jaren na hun huwelijk woonden Evert en Lucie in Den 

Haag. Ook maakten zij veel kunstreizen door Europa en exposeerden zij beiden regelmatig. 

Aan dit ongebonden leven kwam een eind toen in 1899 de oudste zoon Evert jr. werd geboren. 

Een jaar later verhuisde het gezin van Den Haag naar huize “Beekhof” in Oosterbeek, waar zij 

eerst als huurder en vanaf 1902 als eigenaar woonden. In 1901 werd hun tweede zoon Martin 

geboren (Afb.1, rechts), overigens in het huis van Lucies ouders in Den Haag, omdat Evert zelf 

in die tijd in het buitenland verbleef.  

 

  

 
 

 

 
Afb.3: “Beekhof” geschilderd door Evert Ekker. In het midden zit Lucie van Dam 

van Isselt met hun beide kinderen. (Bron: fam. Ekker) 
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Eenmaal gesetteld in Oosterbeek, schildert Evert Ekker zijn jonge gezin, gezeten in de tuin voor 

“Beekhof” (Afb.3). Lucie zit aan tafel met de beide kinderen tegenover haar. Wie de beide 

andere volwassenen op het schilderij zijn, is niet bekend, maar mogelijk is de man links Evert 

zelf, waarvan bekend is dat hij vaak hoeden droeg. Dit schilderij is de enig bekende afbeelding 

van “Beekhof” in kleur. De staande klok op het schilderij staat tegen de achterwand van het 

huis.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Ook schildert hij op een winterse dag de tuin van “Beekhof” (Afb.4). Op dit schilderij is onder 

meer de koepel te zien, die volgens de koopakte van 1902 binnen enige jaren diende te worden 

verwijderd. Hoewel het perspectief van het schilderij niet geheel duidelijk is, zijn de panden 

links waarschijnlijk de beide huizen van “Vredehof”. “Beekhof” was overigens groot genoeg 

om voor zowel Lucie als Evert een eigen atelier in te richten. Waarschijnlijk lag dat van Evert 

op de eerste etage. Vanuit dit atelier keek hij uit op de achterkant van de huizen die in 

noordelijke richting langs de Weverstraat lagen. Hij begon deze huizen te schilderen, mogelijk 

alleen als oefenmateriaal, want de schilderijen zijn niet gesigneerd en nooit ingelijst. Op deze 

schilderijen staan twee huizen nadrukkelijk afgebeeld, het in 1890 gebouwde “Komatipoort” 

en het dubbele woonhuis van “Pena Rima”.     

 

 

Afb.4: De koepel in de tuin van “Beekhof”. Gesigneerd schilderij van Evert Ekker. (Bron: fam. 

Ekker) 
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Komatipoort 

 

Voordat de erven Evers in 1880 “Beekhof” verkopen aan Wienecke, splitsen zij het noordelijk 

deel van het bijbehorende bouwland af en verkopen dit als een apart perceel aan Pieter Nicolaas 

Muller (zie het voorafgaande artikel1). Muller was een succesvol Amsterdams zakenman, die 

echter vooral bekend is geworden vanwege zijn literaire bijdragen aan “De Gids”, waarvan hij 

jarenlang mede-redacteur was8. Hij was een bekend gezicht in Oosterbeek en onderhield nauwe 

contacten met onder meer Jacob van Lennep. In de jaren 1875-1885 verbleef hij ’s zomers 

samen met zijn vrouw Catharina van Voorst in de villa “Nieuwerhoek” (de huidige villa 

“Vreewijk”) aan de Utrechtseweg in Oosterbeek. Wellicht was het zijn plan om in het 

Zweiersdal een nieuwe villa te bouwen, maar zover is het nooit gekomen9. 

 

In 1890 verkoopt Muller het stuk land aan de stalhouder Jan Ploeg, zijn overbuurman op de 

noordelijke hoek van de Weverstraat met het huidige Van Deldenpad. Deze splitst het terrein 

verder op en verkoopt het zuidelijk gedeelte ervan, direct ten noorden van de Van Zanten-grens, 

aan de rijtuigschilder Gerrit Martens Nijholt, die op dit terrein een eigen huis wil bouwen. Zoals 

beschreven in het voorafgaande artikel1, staat Nijholt in de jaren 1887-1889 vermeld als 

bewoner van het achterhuis van “Beekhof”/”Casa Malang”, maar verhuist hij in 1890 tijdelijk 

naar een huis aan de overkant van de Weverstraat. In 1891 kan hij zijn nieuwe huis betrekken 

op het door hem aangekochte stuk land. De aannemer van de bouw, G.J.Ph. Zuiderhoek, had 

aan de zuidzijde van het huis een inpandige werkplaats gebouwd die Nijholt nodig had voor 

zijn schilderwerk. In 1899 gaat het bedrijf van Gerrit Nijholt echter failliet en komen huis, 

werkplaats, erf en tuin na een executieveiling weer in bezit van de familie Ploeg. Deze verkopen 

op hun beurt het geheel aan de oorspronkelijke aannemer Zuiderhoek, die het huis ombouwt tot 

een pension. Gerrit Nijholt blijft overigens wel als huisschilder actief in Oosterbeek. Zijn zoon 

Gerard was de grondlegger van de drogisterij Nijholt, die 80 jaar lang in Oosterbeek heeft 

bestaan.               

 

Gerhard Jan Philippus Zuiderhoek behoort tot de kleurrijkste figuren van Oosterbeek uit deze 

periode. Hij was in 1856 in Haarlem geboren, woonde lange tijd in Amsterdam en verhuisde 

rond 1893 naar Oosterbeek. Daar kocht hij de herberg “’t Kromhout” aan de Utrechtseweg, die 

hij omdoopte tot het “Amsterdamsch Koffiehuis”. Als aannemer was hij onder meer betrokken 

bij de bouw van de Oosterbeekse villa “Overzicht” van Matthijs Sanders in 1897. Hij was ook 

een van de eersten die onderkende dat het Nieuw Arnhemsch Adresboek gebruikt kon worden 

om reclame te maken voor zijn bedrijf. Niet alleen staan zijn naam en adres er in grote letters 

in vermeld, maar ook al zijn activiteiten en agentschappen (Afb.5). Het logement dat hij met 

zijn vrouw start, krijgt de naam Pension Zuiderhoek-Ridderhof. Centraal op de gevel komt de 

naam van het huis te staan: “Komatipoort”. Zelf staat hij ook in de periode 1904-1907 op dit 

adres ingeschreven. 

 

Komatipoort is een spoorstationnetje op de grens van het huidige Zuid-Afrika en Mozambique. 

Het ligt aan de spoorlijn die Pretoria verbindt met het Mozambikaanse Lourenҫo Marques (het 

huidige Maputo) aan de Indische Oceaan. Dit door de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche 

Spoorwegmaatschappij aangelegde lijntje werd in 1894 geopend. Het heeft een belangrijke rol 
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gespeeld tijdens de Boerenoorlogen, omdat het de leiders van de Zuid-Afrikaansche Republiek 

Transvaal, waaronder Paul Kruger, de mogelijkheid bood om buiten de Britten om naar Europa 

te reizen. Er was in Nederland veel sympathie voor de Boeren, zeker nadat Koningin 

Wilhelmina een kruiser had gestuurd om Paul Kruger bij het eindstation op te halen. Zuiderhoek 

was in zijn jonge jaren betrokken geweest bij de aanleg van tunnels voor deze spoorlijn door 

het Drakensbergen-massief.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Als Evert Ekker op een winterse dag in de periode 1900-1905 het uitzicht schildert (Afb.6) 

vanuit zijn atelier, zal het pension Zuiderhoek-Ridderhof onlangs zijn geopend. Wat op het 

schilderij allereerst opvalt, is het doorlopende houten hek dat van de Weverstraat (links) tot aan 

de Zuiderbeek (rechts) loopt. Dit hek staat op de Van Zanten-grens, die in 1880 was vastgelegd 

bij de splitsing van het bouwland dat oorspronkelijk bij “Beekhof” hoorde1. In de tuin van 

‘Beekhof” staan twee stenen leeuwen op sokkels, die later met Ekker mee zouden verhuizen 

naar de tuin van “’t Zonneheem”. Geheel links is de achterkant van “Komatipoort” te zien, 

waarbij opvalt dat de dakrand aan de zuidzijde dieper doorloopt dan aan de noordzijde. Deze 

nog bestaande asymmetrie aan de achterzijde van het huis wordt veroorzaakt door de werkplaats 

die Nijholt had laten aanbouwen. Het huis schuin achter “Komatipoort” aan de overkant van de 

Weverstraat is een bijgebouw van de stalhouderij van Jan Ploeg. Het huis rechts op de 

afbeelding is het zuidelijk gedeelte van “Pena Rima”. Opvallend zijn de vele bijgebouwen en 

schuren aan de achterkant van de huizen.           

 

Voor de ambities van Zuiderhoek wordt echter niet alleen Oosterbeek, maar zelfs geheel 

Nederland al snel te klein. Begin 1908 zet hij “Komatipoort” te koop en vertrekt hij naar 

Westervoort, om vervolgens naar Amerika af te reizen, waar hij in 1934 overlijdt. De koper is 

Evert Ekker, die in het huis een interessant beleggingspand ziet. In 1910 splitst Ekker 

“Komatipoort” op in een dubbel woonhuis en krijgt de oostelijke helft van de tuin een eigen 

kadasternummer. 

Afb.5: Advertentie van G.J.Ph. Zuiderhoek in het Nieuw Arnhemsch Adresboek. 
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Pena Rima 

Afb.6: Uitzicht vanuit “Beekhof” in noord-westelijke richting, geschilderd door Evert Ekker. Het 

meeste linkse huis is “Komatipoort” gezien vanaf de achterzijde en het meest rechtse “Pena 

Rima”. Het hek op de voorgrond staat op de Van Zanten-grens. (Bron: fam. Ekker) 
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Het huis waarop Ekker vanuit zijn atelier het beste zicht had en dat hij dan ook vele malen heeft 

geschilderd, is het dubbele woonhuis “Pena Rima”. Uit de landkaart van Isaäc van Geelkercken 

blijkt dat in 1660 op deze plaats het huis van Hendrik Aalberts stond. Ook op de pre-kadastrale 

kaart van 1818 en de kadastrale kaart van 1832 staat dit huis vermeld (zie het voorafgaande 

artikel1). Volgens de Kadastrale Atlas Gelderland10 is in 1832 Koendert Aalbers, landbouwer, 

eigenaar van het pand. Mogelijk is hij een directe afstammeling van de Aalberts die er in 1660 

woonde. “Pena Rima” is echter vooral bekend geworden als het huis waar de Oosterbeekse 

landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks van 1845-1860 woonde.  

   

In zijn boek “Romantische Werken” verhaalt de schrijver Jacob Jan Cremer11 over het bezoek 

dat hij brengt aan zijn vroegere leermeester Frederik Hendrik Hendriks. Als wandelaar vanuit 

Arnhem komt hij via de “herberg met de vergulde ploeg” bij de oude kerk, waar hij de weg 

vraagt naar het huis van “Meister Hendriks”. Hij wordt verwezen naar de Weverstraat, door 

Cremer als volgt omschreven: “Die mulle zandweg, door de dorpelingen de Weverstraat 

genoemd, voert naar den Utrechtschen straatweg langs beek en groene heg, langs eenvoudige 

heerenhuizing en boerenhoeve, langs schuur en stulp, langs heuvels en graanvelden, al verder 

en verder, nu eens klimmend dan weder dalend, straks zich kronkelend door het zoogenaamde 

Schreijersdal, en dan weder stijgend ten laatste naar den hooger liggenden straatweg”. Over 

het huis zelf schrijft hij: “Het huis waarvan de voorgevel zich niet tegenover maar ter 

linkerzijde van het hekje en de haag bevindt, ziet er niet vroolijk uit. Door een viertal laag 

gehakte linden overschaduwd, ontwaart gij aan weerszijden van de deur, een paar vensters 

waarvan de hooge zwartgeverfde luiken ter rechterzijde van de deur, gewoonlijk, en die ter 

linkerzijde, altijd gesloten zijn. Daar links is het atelier van den schilder. Is de aanblik van die 

woning niet vroolijk, het uitzicht, onder die linden door is treffend!” Cremer beschrijft levendig 

hoe Hendriks zich met zijn jonge gezin op “Pena Rima” thuis voelt. Toch zal deze, om in het 

onderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien, later een functie als onderwijzer aanvaarden aan 

de stadstekenschool in Arnhem, waarheen hij in 1860 definitief verhuist. Na het vertrek van 

Frederik Hendrik Hendriks woont de Amsterdamse architect Gerrit Frederik Moele Bergveld 

er in de periode van 1861-1865 (zie het voorafgaande artikel1). 

 

Koendert (Coender Jochems) Aalbers overlijdt in 1848, waarna zijn weduwe Jacoba Hooijer 

tot haar dood in 1865 eigenaar blijft van “Pena Rima”. Daarna wordt het huis op eigen naam 

aangekocht door Jacoba van Lil. Zij was in 1823 geboren in Arnhem, maar al op jonge leeftijd 

gehuwd met de in Papendrecht woonachtige aannemer Hermen van Wapperom. Na diens dood 

in 1858, kwam zij naar Oosterbeek, waar zij de eerste twee jaar woonruimte huurde in 

“Vredehof” als de weduwe Van Wapperom. In 1860 huwde zij met de timmerman Jan van 

Rees, maar deze overleed al in 1868 in Apeldoorn, waardoor Jacoba op haar 45e als tweevoudig 

weduwe achterbleef. Zij was kennelijk een ondernemend type, want in 1874 opende zij in het 

pand een koffiehuis onder de naam “Hotel en Café Pena Rima”. Een jaar later wordt feestelijk 

de theetuin geopend met een soirée musicale, gegeven door de harmonie van Oosterbeek. In de 

periode dat Jacoba van Lil eigenares was van het pand, staan er diverse huurders in het Nieuw 

Arnhemsch Adresboek vermeld voor beide delen van het huis (o.a. W.H. Scholten, wed. 

Swaluwe en wed. Lampe), maar zelf staat zij als de weduwe Van Rees slechts van 1873-1876 
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als bewoonster vermeld. In 1881 verkoopt zij “Pena Rima” en overlijdt uiteindelijk in 1886 in 

Rotterdam.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De volgende eigenaar van het pand is jonkheer Rudolph Isaäc Teding van Berkhout, die sinds 

1866 als notaris was gevestigd aan de Roggestraat in Arnhem. Hij kocht het huis in 1881 

waarschijnlijk als beleggingspand. Hij bleef ongehuwd en overleed in 1892 in Zwitserland. Na 

zijn dood wordt het pand geveild. In de advertentie staat het huis omschreven als: “Eene dubbele 

villa, genaamd Pena Rima, alleraangenaamst gelegen te Oosterbeek aan het benedengedeelte 

van de Weverstraat, bestaande uit twee aan elkaar gebouwde huizen…”. De dubbele villa wordt 

aangekocht door Christiaan Poppenk, tuinman van “Overzicht”, die er tot zijn dood in 1915 zou 

wonen. Hij was gehuwd met Petronella Vermaas, maar na haar overlijden in 1903 hertrouwde 

hij met Harmina Visser. In de periode dat Poppenk in “Pena Rima” woonde, is er wederom 

Afb.7: Uitzicht vanuit “Beekhof” in noordelijke richting, geschilderd door Evert Ekker. Het meest 

linkse huis is “Pena Rima” gezien vanaf de achterzijde en het meest rechtse de villa “Stadtwijck” 

op de hoek van de Weverstraat met de huidige Dam. Het hek op de voorgrond staat op de Van 

Zanten-grens. (Bron: fam. Ekker)   
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sprake van een groot aantal huurders waaronder Theunis van Rijn, die hier van 1896 tot 1900 

de eerste vestiging had van de nog bestaande drogisterij Van Rijn. 

 

Als Evert Ekker in de periode 1900-1905 “Pena Rima” schildert (Afb.7), woont Christiaan 

Poppenk met zijn gezin in de noordelijke helft van het huis, terwijl de zuidelijke helft de functie 

van pension heeft. Het dubbele woonhuis is links van het midden afgebeeld. Verder noordelijk 

is de in 1880 gebouwde boerderij (momenteel Weverstraat 124) te zien, die op enige afstand 

van de rooilijn parallel aan de Weverstraat staat. Rechts achter op de afbeelding is de in 1881 

gebouwde villa “Stadtwijck” (momenteel Weverstraat 118) te zien. De duiventil op de 

voorgrond, onmiddellijk voor het hek op de Van Zanten-grens, is vele malen door Ekker in zijn 

schilderijen opgenomen. Opvallend is wederom het grote aantal bijgebouwen dat in de loop der 

jaren in de tuinen is verrezen.    

 

 

Beekstuk 

 

De ambitie van Evert Ekker ging echter verder dan alleen het schilderen van het uitzicht vanuit 

zijn atelier. Doordat hij wist financieel onafhankelijk te zullen worden en hij zowel 

bouwkundige als kunstzinnige interesse had, vatte hij een plan op dat dit gedeelte van 

Oosterbeek ingrijpend zou veranderen.      

 

Direct tegenover “Beekhof”, aan de andere kant van de Zuiderbeek, stond een oude boerderij, 

die samen met een stuk land aan de overzijde van de Kerkhofweg bekend stond als “Beekstuk”. 

Deze boerderij staat al vermeld op de pre-kadastrale kaart van 1818. Op de kadastrale kaart van 

18321 staat het huis vermeld onder nr. 405 en is dan volgens de Kadastrale Atlas Gelderland10 

eigendom van Berreeuw Derk Hendriks, landbouwer. Op de in het voorafgaande artikel1 

getoonde tekening van Maria Vos uit 1867 staat “Beekstuk” afgebeeld als een laag, 

donkerkleurig gebouw. Als in 1857 het Nieuw Arnhemsch Adresboek3 verschijnt met daarin 

voor het eerst ook gegevens over de inwoners van Oosterbeek, staat Hendriks nog steeds als 

bewoner van dit huis vermeld. Hij overlijdt in 1864 en zijn weduwe, Anna Maria Bran(d)s 

Minne(n), in 18696. Het jaar erna worden hun onroerende goederen door de erfgenamen via een 

veiling verkocht. “Beekstuk” komt daarbij in het bezit van Jan Aalbers, de zoon van Koendert 

Aalbers die jarenlang op “Pena Rima” woonde. Diens weduwe Egberta van Beem6 verkoopt het 

huis in 1896 aan Louis van Silfhout. Deze was bleker van beroep en woonde in Arnhem. 

Kennelijk werd “Beekstuk” met het bijbehorende terrein in die periode alleen nog als 

bedrijfspand voor de blekerij gebruikt, waarbij gebruik kon worden gemaakt van het water uit 

de Zuiderbeek. Na zijn dood in 1897 zet zijn weduwe Wilhelmina Cornelia Geurtsen van 

Baarskamp het bedrijf voort, maar in 1903 besluit zij het huis en de grond langs de beek te 

verkopen aan Evert Ekker.      
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’t Zonneheem  

 

Ekker heeft grootse plannen om het terrein aan de overzijde van de beek samen te voegen met 

dat van “Beekhof” en het geheel om te vormen tot een soort lustoord. Nadat hij de oude 

boerderij en schuur heeft laten slopen, bouwt hij in 1903 vlak langs de Kerkhofweg een 

theehuis, in de vorm van een achthoekige koepel met pinakel (momenteel op het terrein van 

Fangmanweg 43). Het is onduidelijk of er een relatie bestaat met de eerder genoemde koepel 

op het terrein van “Beekhof” (Afb.4), waarvan bij de aankoop door Ekker in de akte was 

opgenomen dat deze voor 1 mei 1905 moest worden verwijderd. Mogelijk heeft Ekker de 

bestaande koepel verplaatst en bouwkundig aangepast. Daarnaast laat Ekker de Zuiderbeek op 

een drietal plaatsen uitgraven, waardoor er vijvers ontstaan die met elkaar verbonden zijn via 

watervalletjes. Rond 1905 schildert Ekker de dan ontstane situatie in een door hem gesigneerd 

schilderij, getiteld “De Tuin in Oosterbeek” (Afb.8). Rechts op het schilderij staat het theehuis 

en centraal een van de uitgegraven vijvers met waterval. Op de achtergrond is de witte villa van 

Leendert Fangman in Bato’swijk te zien, die in de periode 1928-1944 dienst heeft gedaan als 

gemeentehuis van Renkum.   

 

 
 

 

 

 

 

Afb.8: Uitzicht vanuit “Beekhof” in noord-oostelijke richting, geschilderd door Evert Ekker. 

Dit gesigneerde schilderij uit circa 1905 draagt de naam “De tuin in Oosterbeek”. Rechts het 

theehuis van het later te bouwen “’t Zonneheem” (Fangmanweg 43) en in het midden de witte 

villa van Leendert Fangman in Bato’swijk die later dienst zou doen als gemeentehuis. (Bron: 

fam. Ekker)   
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Maar het meest ambitieuze plan van Evert Ekker was om op dit terrein een zomerhuis te 

bouwen, dat bekend zou komen te staan als “’t Zonneheem” en bedoeld was om schilderende 

gasten te kunnen ontvangen. Als bouwkundig ingenieur had Ekker het huis zelf ontworpen 

(Afb.9, linksboven). De benedenetage omvatte een grote hal, die toegang gaf tot drie 

gastenkamers. De bovenetage bestond uit een groot atelier met ramen op het noorden, van 

waaruit men toegang kreeg tot een loggia en een open  balkon op het zuiden. Door een houten 

brug was het terrein verbonden met dat van “Beekhof” (Afb.8), waar de gasten hun maaltijden 

konden gebruiken. Diverse Oosterbeekse schilders, waaronder Théophile de Bock en Jan 

Afb.9: (Linksboven): de oudst bekende foto van “’t Zonneheem” (circa 1908), met voor het huis de 

leeuwen die eerst in de tuin van “Beekhof” stonden. (Bron: K. Meeter) 

(Rechtsboven): huize “Komatipoort” in de tijd dat daar het pension Zuiderhoek-Ridderhof was 

gevestigd. De kar rechts komt vanaf het terrein van de villa van A.J. van Delden (via het huidige 

Van Deldenpad). (Bron: HDR Renkum) 

(Linksonder): “Pena Rima” gefotografeerd vanaf de Jagerskamp. (Bron: HDR Renkum)    

(Rechtsonder): Het herenhuis van “Vredehof” (links), gezien vanaf de hoek van de Weverstraat 

met de voor-oorlogse beneden-Fangmanweg. Van het woonhuis van “Vredehof” zijn geen 

afbeeldingen bekend. (Bron: HDR Renkum)    
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Toorop, waren regelmatige gasten op “Beekhof”, maar door de bouw van het zomerhuis hoopte 

Ekker een lokaal centrum voor de schilderkunst in de regio te kunnen vormen. Opvallend is dat 

Ekker het door hemzelf gebouwde huis nooit heeft geschilderd. Mogelijk heeft dit te maken 

met het feit dat in hetzelfde jaar waarin “’t Zonneheem” gereed kwam (1907), Ekkers vrouw 

Lucie besloot om het gezin te verlaten en zich aan te sluiten bij een schilderskolonie in Veere.  

 

Evert Ekker krijgt nu alleen de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van zijn twee jonge 

kinderen. Zijn ideaal om een centrale rol te spelen in het artistieke wereldje van Oosterbeek, 

valt in duigen. Wel krijgt hij in 1907 door het overlijden van zijn tante Johanna Bosch van 

Rosenthal nu de volledige beschikking over de erfenis van zijn oom. Hij begint veel onroerend 

goed in de omgeving van Velp te verkopen en investeert het geld onder andere in de aankoop 

van “Komatipoort” in 1908 (Afb.9, rechtsboven). Maar het is hem ook duidelijk dat het 

aanhouden van zowel “Beekhof” als “’t Zonneheem” een onhaalbare zaak is. In 1908 verkoopt 

hij “Beekhof” aan de huisarts Isaäc Brevée. Ekker verhuist met zijn zonen Evert jr en Martin 

naar “’t Zonneheem”, maar aangezien dat als zomerhuis geen keuken heeft, blijven zij dagelijks 

eten in hun oude huis bij de Brevées.  

 

 

Het “Beekhof” van  Isaäc Brevée (1908-1944) 

 

Isaäc Brevée (Afb.10, links) werd in 1879 geboren in het Zeeuws-Vlaamse Sluis. Hij volgde 

zijn studie geneeskunde aan de universiteit van Gent, waar hij ook promoveerde. In 1904 

trouwde hij in Groenekan met Egberta Alida Copijn, dochter van de bekende tuinarchitect 

Hendrik Copijn. In datzelfde jaar vestigde hij zich in Oosterbeek als huisarts, allereerst in het 

huidige pand Weverstraat 94. Daar worden hun eerste twee dochters, Dora (1905) en Miek 

(1906) geboren. In 1908 koopt Brevée “Beekhof” van Ekker en verhuist hij zijn praktijk 

daarheen. Op “Beekhof” wordt in 1912 hun derde dochter Bep geboren. Het huwelijk was 

weinig harmonieus en in 1926 verlaat Egberta Oosterbeek om uiteindelijk op Sicilië te gaan 

wonen. In 1928 trouwt oudste dochter Dora (Afb.10, rechts) met de Wageningse ingenieur Frits 

James en vertrekt met hem naar Nederlands-Indië. Twee jaar later komt zij alleen met haar 

aldaar geboren zoon Egbert terug naar Oosterbeek en blijft de daaropvolgende jaren bij haar 

vader op “Beekhof” wonen.       

 

 

Periode 1910-1944 

 

In 1910 besluit Evert Ekker Oosterbeek te verlaten. Hij verhuist naar Den Haag en hertrouwt 

daar in 1912 met Hester Robbers, met wie hij in 1914 een dochter, Nicolet, krijgt. Ekker blijft 

formeel eigenaar van zowel “’t Zonneheem” als “Komatipoort”, maar in de praktijk treedt 

Brevée op als beheerder van beide panden. Ekkers huwelijk met Hester houdt echter ook niet 

lang stand, want al in 1915 gaat het stel uit elkaar. Zonen Evert en Martin gaan bij familie in 

Den Haag wonen, terwijl Nicolet bij haar moeder blijft. Na de Eerste Wereldoorlog vertrekt 

Evert Ekker definitief naar Frankrijk, waar hij zich volledig aan de schilderkunst gaat wijden. 

Eind 1917 verkoopt hij “’t Zonneheem” aan de Rotterdamse koopman Edward Chabot, die in 
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de persoon van Antonie Bothenius Brouwer, hoofdredacteur van de Arnhemse Courant, een 

nieuwe huurder voor het huis heeft gevonden12. In datzelfde jaar verkoopt Ekker “Komatipoort” 

aan Brevée, waarmee hij afstand doet van zijn laatste bezittingen in Oosterbeek. Eenmaal in 

Frankrijk heeft hij nog maar weinig bronnen van inkomsten en als dochter Nicolet begin 

dertiger jaren geneeskunde wil gaan studeren, heeft Ekker geen geld om haar financieel te 

ondersteunen. Hij overlijdt in 1943 in het Franse Cagnes-sur-Mer.    

 

 

 
 

 

 

 

 

Brevée had interesse om “Komatipoort” van Ekker te kopen, omdat dat hem de mogelijkheid 

bood om het pand met zijn ingebouwde werkplaats in te richten als koetsierswoning. Brevée 

was een traditionele dorpsarts die in de beginjaren zijn patiënten nog per koets bezocht. In de 

periode van 1916 tot 1935 woont J. Leeuwis als koetsier en van 1935 tot 1942 G.J. van de Poll 

als chauffeur van Brevée in de zuidelijke helft van “Komatipoort”13. De noordelijke helft van 

het huis blijft verhuurd, onder meer van 1917 tot 1921 aan de tekenaar en ontwerper J.A. 

Muntendam die voor de Oosterbeekse Meubelfabriek “Labor Omnia Vincit” werkte. Tot in 

1940 wordt “Komatipoort” in advertenties nog aangeprezen als een pension. Ook voegt Brevée 

het deel van de tuin van “Komatipoort” dat door Ekker al kadastraal was losgekoppeld van het 

huis, toe aan die van “Beekhof”. Daarmee komt er een formeel einde aan de afscheiding die 

sinds 1880 van de Weverstraat tot aan de Zuiderbeek liep (Van Zanten-grens). Begin twintiger 

jaren koopt Brevée nog een stuk tuin verder noordelijk langs de Zuiderbeek van de eigenaar 

van “Pena Rima” en richt dit in als tennisbaan. Tenslotte koopt Brevée in 1922 “’t Zonneheem” 

van de belegger Chabot, zodat hij op dat ogenblik eigenaar is van alle drie panden op het terrein. 

Hij laat een grenscorrectie aanbrengen tussen de percelen van “Beekhof” en “’t Zonneheem” 

en vraagt toestemming aan de gemeente om aan dit laatstgenoemde huis een keuken te mogen 

aanbouwen. Vervolgens verkoopt hij “’t Zonneheem” in 1923 aan de Arnhemse meubelmaker 

Jaap de Klark12. 

 

Afb.10: (Links) Isaäc Brevée en (rechts) Dora 

Brevée. (Bron: fam. Brevée) 
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In oktober 1915 overlijdt Christiaan Poppenk, de eigenaar van “Pena Rima”. Hij ligt begraven 

op de Nieuwe Begraafplaats aan de Van Limburg Stirumweg. Zijn tweede vrouw, Harmina 

Visser, houdt het huis tot 1922 aan als pension. “Pena Rima” is altijd een dubbel woonhuis 

geweest (Afb.9, links onder), maar tot nu toe hadden beide delen steeds dezelfde eigenaar 

gehad. Daar komt in 1922 een eind aan, als het zuidelijk deel gekocht wordt door de bloemist 

Hermanus Meuleman. Hij is degene die een deel van de tuin verkoopt aan Isaäc Brevée, om 

daarop de tennisbaan aan te leggen. Het noordelijk deel wordt allereerst gekocht door de 

pianobouwer A.J. Rogmans, vervolgens door de zadelmaker H.W. ter Horst en uiteindelijk in 

1926 door de voormalige Arnhemse bakker Derk Antonie van Veelen, die er tot zijn dood in 

1938 zou blijven wonen.    

 

In het herenhuis van “Vredehof”, dat in 1907 eigendom was geworden van Andries van Burk, 

woonde in de periode 1913 tot 1920 Antonie Weenink, die sinds 1905 hoofd was van de 

Wilhelminaschool in Oosterbeek. Later zou deze tot zijn pensioen in 1936 wonen in het huis 

tegenover “Vredehof”, gelegen op de andere hoek van de Weverstraat met de (vooroorlogse 

loop van de) Fangmanweg. Naar hem is de A. Weeninklaan in Oosterbeek vernoemd. In 1918 

koopt Christiaan Henri van Fenema de beide huizen van “Vredehof”. Hij verkoopt het 

woonhuis, dat per 1910 een formeel postadres aan de Fangmanweg krijgt, aan de landbouwer 

Willem Veenbrink, die er kort tevoren als huurder was komen wonen. Diens zoon Geurt start 

in 1932 een melkslijterij in dit pand. Het fabrieksgedeelte was gevestigd in een schuur die tegen 

het uitstekende gedeelte van “Beekhof” was aangebouwd. Fenema zelf gaat in het herenhuis 

wonen. Hij was in 1877 in Utrecht geboren, maar deed zijn rechtenstudie in Groningen. In 1906 

werd hij conservator en in 1917 waarnemend bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek van 

Groningen. In 1918 werd hij gekozen tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 

Toen hem het directeurschap van de universiteitsbibliotheek werd aangeboden, bedankte hij 

echter voor de eer vanwege zijn slechte gezondheid14. Zijn huis in Oosterbeek (Afb.9, rechts 

onder) vormde hij om tot een documentatiecentrum voor met name kerkelijke archieven. In het 

Nieuw Arnhemsch Adresboek staat hij omschreven als “oud-conservator” en “genealoog”. In 

een krantenannonce uit 1923 gebruikt Van Fenema voor het eerst de naam “Vredehof” voor het 

pand. Zijn gezondheid bleef echter zwak en in 1933 overleed bij op 55-jarige leeftijd. Zijn 

weduwe Charlotte Hendriks blijft nog tot 1939 op “Vredehof” wonen. Het herenhuis wordt dan 

verkocht aan Geertruide Schouten, weduwe van de jong overleden Wageningse notaris Paulus 

Jongkindt. Zij verhuurde gedurende de oorlogsjaren een deel van het huis aan onder meer de 

inspecteur werkvoorziening Frits de Soet, de laatste bewoner van “Vredehof”.    

 

 

De nasleep van de Tweede Wereldoorlog 

 

Tijdens de Slag om Arnhem komt dit deel van de Weverstraat in de gevechtszone te liggen. De 

zware gevechten die in september 1944 plaatsvonden rondom “Beekhof” zijn na de oorlog 

gedocumenteerd door Han Hogerzeil, een stiefdochter van Isaäc Brevée, en haar Ierse man 

Robert Collis15. Frits de Soet heeft een ooggetuigeverslag van de gebeurtenissen gepubliceerd 

onder de titel “De laatste dagen van het huis Vredehof”16. Na de evacuatieperiode blijken 

“Beekhof”, de beide huizen van “Vredehof” en “Pena Rima” onherstelbaar beschadigd te zijn, 
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maar “Komatipoort” en “’t Zonneheem” zijn nog bewoonbaar. Als Dora Brevée in Oosterbeek 

terugkeert, besluit zij een houten barak op het terrein van “Beekhof” te plaatsen, waar zij en 

haar zoon Egbert zes jaar zouden wonen. Isaäc Brevée was tijdens de oorlog hertrouwd met 

Cornelia de Jong, de vroegere echtgenote van de advocaat Hendrik Hogerzeil. Zij gingen samen 

eerst aan de Van Eeghenweg en later aan de Benedendorpsweg wonen. Na zijn overlijden in 

1952 wordt Isaäc Brevée vanwege zijn verdiensten voor Oosterbeek bij uitzondering begraven 

op de reeds lang gesloten Oude Begraafplaats. In 1951 kan Dora Brevée haar nieuwe huis op 

het terrein van “Beekhof” betrekken (de huidige woning Weverstraat 140). In 1954 verkoopt 

Dora de noordelijke helft van “Komatipoort” aan Johan Beekhuizen, de man die als aannemer 

betrokken was geweest bij de bouw van “Nieuw-Beekhof”. In 1961 verkoopt zij “Nieuw- 

Beekhof” aan Matthijs Elias Leeuwrik, een ondernemer in betontechnieken, en gaat zij zelf in 

de parkflat “Valkenburcht” wonen. Tenslotte laat zij in 1963 de zuidelijke helft van 

“Komatipoort”, de voormalige koetsierswoning, per veiling verkopen. In eerste instantie wordt 

het pand aangekocht door de huisschilder en sigarenhandelaar Hendrikus Ilmer. Deze overlijdt 

echter al het jaar daarna, waarna het huis door zijn weduwe Janna Haksteen verkocht wordt aan 

de huisschilder A.J. de Vries, die er tot voor kort heeft gewoond. In 1976 verhuist Dora naar 

Wassenaar en vervolgens naar Warmond, om dichter bij de familie van haar zoon te kunnen 

wonen. Zij overlijdt in 1991 en haar urn wordt enige jaren later bijgezet in het graf van haar 

vader en stiefmoeder op de Oude Begraafplaats van Oosterbeek6.           

 

Als de gemeente Renkum na de oorlog nieuwbouwplannen maakt voor dit gedeelte van 

Oosterbeek, wordt de Zuiderbeekweg doorgetrokken naar de Weverstraat, op de plaats waar tot 

dan toe beide huizen van “Vredehof” hadden gestaan. Als gevolg daarvan grenst de 

Zuiderbeekweg nu direct aan het perceel van “Nieuw-Beekhof”. De vroegere beneden-

Fangmanweg werd vervolgens bebouwd met huizen. Aan de overkant van de Weverstraat, nabij 

het borstbeeld van Isaäc Brevée op de kop van de naar hem genoemde Dr. Brevéestraat, 

herinnert nog een oude taxus aan het terrein van A.J. van Delden, dat in de jaren voor de oorlog 

in het bezit was van W.E. Voûte.  
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