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VeluwezoomOosterbeek behoort tot een 
van de bekendste kunste-
naarsdorpen in ons land. 
Vanaf 1840 wordt dit hét 

dorp waar kunstenaars zich voor korte of 
langere tijd vestigen om er buiten in de 
natuur te schilderen. Niet vreemd want de 
natuur in de omgeving is er zeer gevari-
eerd. Aan de Rijn liggen de groene 
uiterwaarden met koeien en daarnaast de 
dicht beboste stuwwallen met indrukwek-
kende vergezichten. In de omgeving zijn 
mooie landgoederen en in Wolfheze zijn 
geaccidenteerde heidevelden met beken 
en eeuwenoude bomen te vinden. De 
kunstenaarskolonie in Oosterbeek ontstaat 
met de komst van Johannes Warnardus 
Bilders en Frederik Hendrik Hendriks, 
wiens adressen al snel een vaste ontmoe-
tingsplek worden voor kunstenaars. In de 
jaren vijftig en zestig arriveren jonge 

kunstenaars op de Veluwezoom waaron-
der Gerard Bilders, Anton Mauve en de 
drie gebroeders Maris. Zij zoeken in 
navolging van de Schilders van Barbizon 
in Frankrijk naar een nieuwe manier van 
schilderen. Van een romantisch realisti-
sche stijl vinden zij al schilderend in de 
buitenlucht een stijl waarin een persoon-
lijk gevoel en de stemming van de natuur 
in losse toetsen wordt gevangen.

Een nieuwe impuls aan de schilderkunst 
op de Veluwezoom wordt gegeven door 
Théophile de Bock wanneer deze zich 
rond 1900 in het naburige Renkum ves-
tigt. Hij richt de kunstvereniging Pictura 
Veluvensis op en stimuleert daarmee een 
hele nieuwe generatie landschapschil-
ders, die de gehele eerste helft van de 
twintigste eeuw zeer actief blijft. 
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Herman Romijn, Het landhuis De Hemelsche Berg  

te Oosterbeek, 1940, olieverf op doek, 50 x 65 cm,  

particuliere collectie Oosterbeek
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ONTSTAAN VAN HET LANDSCHAP
‘Het wandelpad loopt al hooger en hooger, en geeft, wanneer 
men zich dan van tijd tot tijd rugwaarts wendt, de allerbeval-
ligste uitzigten, op het, over de tegenoverliggende heuvels, ver-
spreide dorpen en langs de geheele keten van hoogten tot Arn-
hem toe,’ schrijft Isaac Nijhoff in zijn Wandelingen in de 
omstreken van de stad Arnhem (1828) wanneer hij de stuw-
wal bij Oosterbeek (de Westerbouwing) beklimt.

Het welhaast on-Nederlandse landschap van het  
Veluwemassief en de Zuidelijke Veluwezoom met zijn 
heuvels en dalen is gevormd in de voorlaatste ijstijd 
(het Saalien) en de laatste ijstijd (het Weichselien).
Tijdens het Saalien, zo’n 370.000 tot 130.000 jaar  
geleden, stuwt het Scandinavische landijs bevroren 
aardschollen opzij en over elkaar heen, waardoor de 
stuwwallen van de Veluwezoom, het Rijk van Nijme-
gen en Montferland ontstaan. 
De stuwwal van de Veluwezoom begint grofweg bij 
Heelsum bij de Noordberg en loopt langs Doorwerth 
(de Duno), noordelijk van Arnhem en Rheden en komt 
daar uit op de grote stuwwal van de oostelijke Veluwe. 
Tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd die ongeveer 
120.000 tot 15.000 jaar geleden plaatsvindt, trekt het 
landijs zich terug. Door de permanent bevroren onder-
grond kan het in de zomer en lente gevormde smelt-
water (en neerslag) niet gelijkmatig in de ondergrond 
wegzakken. Het gevolg is dat er geulen en erosiedalen 
in de bevroren ondergrond ontstaan. Een voorbeeld 
van zo’n erosiedal is het Zweiersdal midden in Ooster-
beek. Tijdens deze periode ontstaan ook de Renkumse 
en Heelsumse beekdalen. 

OOSTERBEEK
Het dorp Oosterbeek ontstaat onderaan de stuwwal 
aan de rand van de uiterwaarden van de Rijn. De eerste 
aantoonbare aanwijzingen voor bebouwing en bewo-
ning in het gebied stammen uit de tiende eeuw. Rond 
de uit tufsteen opgetrokken zaalkerk aan de huidige 
Benedendorpsweg ontstaat de oudste kern van het 
dorp, dat zich in de loop der eeuwen verder ontwikkelt 
en als het benedendorp bekend staat.
Het dorp dat eeuwenlang goeddeels in het beneden-
dorp is gesitueerd, verplaatst zich langzaam maar 
zeker naar het noorden de stuwwal op. Aan het einde 
van de achttiende eeuw wordt halverwege de stuwwal 
een weg naar Utrecht omgevormd tot een brede allee. 
Deze Utrechtseweg is dan één van de hoofdwegen  
van Nederland en wordt daarom in 1820 van klinkers 
voorzien. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw ontdek-
ken notabelen uit Arnhem en uit het westen van het 
land de weldadige rust en het natuurschoon van de 
streek en laten landgoederen aanleggen en buiten-
plaatsen bouwen, waaronder De Hemelsche Berg,  
De Pietersberg, De Oorsprong en Bato’swijk. Bekende 
landgoedeigenaren zijn Johannes Kneppelhout, die 
het landgoed De Hemelsche Berg bewoont en Christi-
aan van Eeghen van De Pietersberg. Kneppelhout ont-
wikkelt zich tot een belangrijk mecenas voor de kun-
stenaars, onder wie de kunstschilder Gerard Bilders en 
de violist Jan de Graan, voor wie hij de Concertzaal in 
het Benedendorp laat bouwen.
Deze bebouwing met villa’s en landhuizen van hun 
eerst zo geliefde dorp met de uitgestrekte heidevelden, 

HET LANDSCHAP EN DE ZES DORPEN VAN DE VELUWEZOOM
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JOHANNES WARNARDUS BILDERS 
(1811-1890)

Jacobus Pelgrom is echter niet de enige kunstenaar die 
zich begin jaren veertig in Oosterbeek echt vestigt. 
Vanuit Utrecht komt leeftijdgenoot Johannes Warnardus  
Bilders (1811-1890). Eerst als bezoeker in de nazomer 
van 1841. Hij vindt het gebied weergaloos mooi. In 
Utrecht, waar vooral genretaferelen en stadsgezichten 
worden geschilderd, liep hij vast met zijn landschaps-
kunst. Midden in de gevarieerde natuur rond Ooster-
beek krijgt zijn kunst een nieuwe impuls. Volgens 
eigen zeggen moet hij weer helemaal opnieuw begin-
nen met zijn kunst en met de natuur als voorbeeld om 
zich heen. Zijn leven lang blijft hij dwepen met de 
natuur waar je niet zomaar doorheen kan lopen. Je 
moet de natuur ondergaan, bestuderen, zien dat die 
elke keer door licht, schaduw of jaargetijde anders is 
en anders op je gemoed werkt. Bilders is zo enthousi-
ast over de Veluwezoom dat hij het jaar daarop ver-
trekt uit de Domstad en zich met zijn gezin vestigt in 
Oosterbeek. Daar betrekken zij aan de Benedendorps-
weg het kleine boerderijtje Reyershoeve op het land-
goed De Hemelsche Berg. Bilders kreeg in Utrecht 
alleen tekenlessen en het schilderen met olieverf leert 
hij zich min of meer zelf aan. Het gaat hem niet 
gemakkelijk af. Hij heeft grote moeite om een eigen 
stijl te vinden en een tijd lang lijkt hij zijn voorbeeld te 
vinden in de manier waarop de veel jongere, eveneens 

Johannes Warnardus Bilders, Landschap bij 
de Oortberg, olieverf op paneel, 26 x 32,5 cm,  
collectie Museum Veluwezoom
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Corstiaan de Swart, Villa Rijnheuvel, olieverf op paneel,  
55 x 42 cm, collectie kunsthandel Pygmalion, Maarssen

CORSTIAAN HENDRIKUS 
DE SWART (1818-1897)
De Arnhemse kleermakerszoon  
Corstiaan de Swart is een van de  
eerste leerlingen van Frederik  
Hendrik Hendriks. Daarnaast krijgt 
hij zijn opleiding bij het genoot-
schap Kunstoefening in de Gelderse 
hoofdstad. Hij is een talentvolle leer-
ling en wordt er na zijn opleiding in 
1839 aangenomen als docent. Tot 
1860 blijft hij aan het genootschap 
verbonden. Het docentschap zorgt 
ervoor dat hij zich kan bewegen tus-
sen de Arnhemse culturele elite. Hij 
is mede-oprichter en eerste voorzit-
ter van de kunstenaarsvereniging  
Artibus Sacrum en zit in de organise-
rende comités van tentoonstellingen. 
Inmiddels is hij getrouwd met Elisa-
beth Yntema, de dochter van een 
gefortuneerde Amsterdamse boek-
handelaar die zich rond 1840 in de 
villa Rijnheuvel nabij de Arnhemse 
buitensociëteit had gevestigd. Dank-
zij zijn huwelijk kan De Swart zich 
Huize Mariaburg aan de Amster-
damseweg veroorloven, evenals Rijn-
heuvel gelegen in Arnhem aan de 
kant van Oosterbeek. Toch zou hij 
zijn inspiratie niet vaak in Ooster-
beek vinden. De Swart specialiseert 
zich in het schilderen van Duitse 
Rijngezichten en berglandschappen.
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Elias Pieter van Bommel, Wachtende rei
zigers bij het Drielse Veer met op de achter
grond een stoomboot, olieverf op paneel, 25,5 
x 36 cm, v/h collectie Art Dumay, Nuenen

DE VELUWEZOOM WORDT MEER  
ONTSLOTEN
Vanaf de jaren twintig van de negentiende eeuw zijn 
de verbindingen van het westen van Nederland naar 
Arnhem en Oosterbeek aanzienlijk verbeterd. In 1826 
voert de stoombootlijn vanaf Rotterdam naar Duits-
land ook via de Rijn. Daarvoor was de gebruikelijke 
route via de Waal langs Nijmegen en Beek. Een vaste 
stopplek is nu ook het eeuwenoude veer bij Driel. Veel 
kunstenaars, al dan niet op weg naar Duitsland, stap-
pen nu ook hier uit en wandelen naar Oosterbeek. 
Op de stuwwal ligt de in de achttiende eeuw aangeleg-
de weg van Utrecht naar Arnhem. De weg is een van de 

hoofdwegen in Nederland en wordt in 1820 bestraat 
met klinkers, zodat de weg beter en meer comfortabel 
te berijden is per koets.
Vanaf 14 mei 1845 is de Veluwezoom ook per spoor 
bereikbaar, want dan wordt de lijn Utrecht-Arnhem 
van de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij 
geopend. Lange tijd heeft Oosterbeek geen station, 
maar bij Wolfheze is een halte.
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< Johannes Warnardus 
Bilders, De Oorsprong in 
Wolfheze, olieverf op doek, 96 x 
78 cm, collectie B.C. Koekkoek- 
Haus, Kleef, bruikleen 
Freundeskreis Museum Kurhaus 
und B.C. Koekkoek- Haus Kleve 
e.V., foto Klaus Oberschilp

Johannes Warnardus 
Bilders, Knotwilgen in drassig 
landschap, 1867, olieverf op 
doek, 68 x 138 cm, collectie 
Museum Veluwezoom

> Hendrik Dirk Kruseman 
van Elten, Gelders landschap, 
ca. 1855, olieverf op doek, 
90 x 79 cm, Kunstcollectie van het 
Provinciaal Bestuur van Noord-
Holland, Haarlem
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ANTON MAUVE  
(1838-1888)
In de zomer van 1858 gaat Anton Mauve begeleid door 
zijn vriend Gabriël naar Oosterbeek. Gabriël introdu-
ceert hem bij de familie Bilders en Mauve raakt al vrij 
snel goed bevriend met Gerard Bilders. Ook op artis-
tiek gebied lijken zij het goed met elkaar te kunnen 
vinden. Hun werken zijn zeer aan elkaar verwant. Niet 
alleen de onderwerpen maar ook het kleurgebruik en 
de stemming die uit de landschappen spreken komen 

overeen. Belangrijk voor Mauve is ook zijn vriend-
schap met Willem Maris, die hij als jonge knaap leert 
kennen. Maris heeft een lossere manier van werken, 
die voor Mauve een openbaring is. Regelmatig maken 
de twee in de jaren zestig plannen om in Oosterbeek te 
schilderen. In opgetogen brieven van Mauve aan Maris 
druipt het plezier dat zij daar in de omgeving hebben 
af. ‘Oosterbeek, man daar [gaan] we na toe hoor! ’t Is 
het eenige mooye land dat ik ken, er is van alles voor 
allen,’ schrijft Mauve aan hem in januari 1866. 
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< Anton Mauve, Koeien aan 
een poel te Oosterbeek, olieverf 
op doek, 70 x 95,5 cm, collectie  
Museum Arnhem

Anton Mauve, Man met 
ossenkar op de heide, olieverf op 
doek, 70 x 110 cm, collectie  
Studio 2000, Blaricum
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Maria Vos, Landschap met 
twee berken, olieverf op doek,  
34 x 42,5 cm, collectie Museum 
Veluwezoom
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Maria Vos, Gezicht vanaf het  
Dunoplateau, olieverf op paneel, 
23 x 30 cm, collectie Museum 
Veluwezoom
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