Jetje Abrahamson en Aaltje van t Hul,
bosbouwers
door Peter Kwant

Onder de bosbouwers van de Overveluwe, investeerders die
midden 19e eeuw woeste grond bij Nunspeet bebosten, nemen
Jetje Abrahamson en Aaltje van 't Hul een bijzondere plaats in:
twee vrouwen die gezamenlijk bos aanleggen. Aaltje van 't Hul
valt in de lijst midden-19e-eeuwse boseigenaren bovendien op
als Nunspeetse. Gezamenlijk hebben de twee eigenaressen
Jetje Abrahamson en Aaltje van 't Hul tussen 1862 en 1872 een
stevige bijdrage geleverd aan de bebossing van de woeste
grond bij Nunspeet.

De grond
De investering is te volgen met de gegevens uit in het kadaster
in het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en begint met de
gezamenlijke aankoop van een groot perceel heide anno 1861
door Isaac Wolff, koopman te Elburg en Aaltje van 't Hul,
weduwe van Kl. van Olst, zonder beroep te Nunspeet. Zij kopen
134 hectare heide van Marten van Vledder, die de grond weer
had van de gemeente Ermelo.
Eind 1861 stierf Isaac Wolff. Het in 2014 verschenen
Gedenkboek, Joods leven in Elburg, door Willem van Norel
vermeldt: Izaak Manuel Wolff stierf op 25 december 1861 te
EIburg op de leeftijd van 76 jaar. De weduwe Jetje WolffAbrahamson verliet Elburg in 1863 en vestigde zich te
Amsterdam.

De grond wordt in 1862 geregistreerd op naam van Jetje
Abrahamson en Aaltje van 't Hul. In 1862 verkopen de twee
eigenaressen een strook grond voor de aanleg van de spoorlijn
Amersfoort-Zwolle. Na deze verkoop blijven zij gezamenlijk
eigenaar van een stukje van 0.3 ha heide bij station Nunspeet
ten noorden van de spoorlijn en van een groot perceel van 133
ha heide tussen de spoorlijn en de tegenwoordige J.F.
Versterlaan bij Vierhouten. Het Eibertjespad liep er - toen al dwars door.

Het eerste bos
In 1868 wordt er hermeten en er blijkt dennenbos en zand te
zijn en nog steeds heide. Bij die gelegenheid stijgt het
belastbare inkomen over het gezamenlijk grondbezit van 33
naar 116 gulden. In 1873 verdelen de twee eigenaressen de
gezamenlijke grond, er is dan 40 ha dennenbos.

De topografische kaart van 1872 maakt duidelijk welk gedeelte
van het terrein dan bebost is. Op de kaart zijn de besproken
gronden ingetekend. Aaltje van 't Hul is eigenaar van het blauw
omlijnde gedeelte en Jetje Abrahamson van het rood omrande
gedeelte. Het met groen aangegeven bos op de topografische
kaart stemt overeen met de omschrijving per perceel in het
kadaster anno 1874 en met de kadastrale kaart van 1880.

En toen?
Het terrein van Jetje Wolff wordt later gekocht door Lagerweij,
die als eigenaar weer door Frank van Vloten wordt opgevolgd,
een bekende naam door de verhalen rond het Ronde Huis bij
Nunspeet. Via diens grondverkopen raakte het terrein in diverse
handen en we vinden het nu van Noord naar Zuid terug met het
hotelcomplex Vennendal/Zonneheuvel, particuliere woningen,
het voormalige sanatorium Erica, bungalowpark Hoogwolde,
golfbaan het Rijk van Nunspeet, de A28, landgoed Ronde Huis
van Staatsbosbeheer en landgoed Huize De Vennen. Het
Eibertjespad loopt er nog altijd dwars doorheen.
Het terrein van Aaltje van 't Hul werd geerfd door haar kinderen.
In de loop der jaren werd het bij gedeelten verkocht. We vinden
het terrein tegenwoordig terug als onderdeel van landgoed
Huize De Vennen en als het Versterbosch, dat eigendom is van
de gemeente Nunspeet.

Versterbosch

Het Versterbosch is genoemd naar J.F. Verster, die vanaf 1911
eigenaar was. Verster had in Nunspeet een huis ter
beschikking, het Roode Wald aan de Elspeterweg. Hij
verzamelde verschillende stukken grond, waaronder een
perceel met een locomotiefhuisje op de Zoom, een stuk heide
bij de Eperweg, dat hij in de Eerste Wereldoorlog ter
beschikking stelde voor het Vluchtoord, en het latere
Versterbosch. Verster kocht de bos- en heidepercelen bij de
Nunspeterweg in Vierhouten van de erven van Gerrit van Olst,
die de grond zelf weer van zijn moeder Aaltje van Olst - van 't
Hul had geerfd.

Gerrit van Olst was tot zijn overlijden op 80 jarige leeftijd
wethouder van de gemeente Ermelo.
Bron knipsel: Overveluwsch Weekblad 11 januari 1911

In het Versterbos lag een ven, dat blijkens documentatie bij de
Heemkundige Vereniging Nuwenspete een grote attractie was
voor de familie Verster. Dat blijkt bij voorbeeld uit deze
foto, genomen in augustus 1916. Het ven stond toen nog vol
water en je kon er spelevaren. Er was ook een soort badhuisje.
Helaas, het ven raakte lek en tien jaar later stond er al weinig
water meer in, niet lang daarna stond het droog.

De gemeente kocht het bos in 1934 van de familie Verster.

Deze foto van het voormalige ven is genomen in september
2015. Tegenwoordig moet je weten dat daar ooit een ven was,
anders lijkt het gewoon een dalletje uit vele daar in het
landschap.
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