
 

Ari Aart van der Velde (1862-1884) zandgraf 473, vak D 

Een verdronken student 

 

Personalia 

Geboren: 8 november 1862 te ‘s Gravenhage 

Zoon van: Abraham van der Velde en Jannetje Vogel 

Ongehuwd 

Overleden: 15 september 1884 

Begraven: 22 september 1884 

 

Samenvatting 

Op weinig grafzerken van de meer dan elfhonderd graven op Groenesteeg staat iets 

over de oorzaak van het overlijden. Een van de weinige uitzonderingen is graf 473, waar 

onder de naam A.A. van der Velde en de geboortedatum 8 november 1862 staat 

“Verdronken 15 september 1884”.  
 

 
Zerk op zandgraf 483 met op onderste regel “Verdronken 15 september 1884” 

 

In dit artikel wordt uit de doeken gedaan hoe deze ongelukkige 21-jarige jongeman door 

verdrinking kwam te overlijden. Het blijkt een uit Den Haag afkomstige Leidse student 

geneeskunde te zijn, lid van Minerva. 

  



 Het heeft enkele dagen geduurd voordat zijn identiteit achterhaald wordt. Het blijkt 

Ari van der Velde te zijn. Deze student woont op de Nieuwe Beestenmarkt en is op 15 

september 1884 met twee vrienden bij de uitspanning De Vliet gaan roeien. De boot 

slaat om, de twee vrienden weten zich te redden, maar Ari redt het niet. 

 

Volledige versie 

 Doodsoorzaak 
De teksten op de graven op begraafplaats Groenesteeg vormen een fossiele 

administratie: namen, data en plaatsen. Hoe de overledene precies aan zijn of haar 

einde is gekomen blijft onvermeld. Negentiende-eeuwse rouwadvertenties spreken wel 

over de doodsoorzaak. Tot het midden van die eeuw soms in geuren en kleuren. Zo laat 

een advertentie uit die tijd weten dat de overledene ‘verscheidene jaren reeds een 

sukkelend ligchaam omgedragen hebbende, aan eene daarop volgende Slymziekte van 

zeven weken’ bezweken was. Daarna wordt er in rouwadvertenties in veel bedekter 

termen verslag gedaan: er was sprake van ‘ziekte’, ‘lijden’ of ‘ongesteldheid’’. Het is 

daarom opvallend dat er één grafsteen op begraafplaats Groenesteeg uit die laatste 

periode is die de doodsoorzaak wel vermeldt en er geen doekjes om windt. De steen is 

te vinden op zandgraf 473. ‘Verdronken’ staat er. Kort en krachtig. Verbouwereerd lijkt 

het. 
 

Beloning 

Op vrijdag 19 september 1884 stuiten de lezers van de Leydse Courant op een 

bijzondere oproep van de politie. 
 

 
Leydse Courant 19 september 1884 

 
 

De identiteit van de te water geraakte student wordt niet onthuld. Een journalist van 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, die blijkbaar beschikt over goede 

contacten in de Sleutelstad, komt de dag erop met meer details. 

 



 
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 20 september 1884 

 

De discreet als ‘V.d.V.’ aangeduide vader is, zo blijkt uit archiefstukken, Abraham van 

der Velde, die in 1831 is geboren in het Zuid-Hollandse Nieuwe Tonge. Op 7 maart 1862 

trouwt hij met tien jaar jongere Jannetje Vogel die in het nabij gelegen Den Bommel is 

geboren en getogen. Ze trekt in bij Abraham, die al in Den Haag woont. Hij weet waar 

hij de mosterd moet halen - hoe vaak zal hij die grap niet hebben horen maken? -: op 8 

december van datzelfde jaar wordt Ari geboren. Hij is de student die wegzonk in de 

diepte. 

 Abraham werkt als commies bij de 

Provincie Zuid-Holland maar schopt 

het uiteindelijk tot referendaris, 

vergelijkbaar met een hedendaagse 

Directeur-Generaal, bij het Departe-

ment van Binnenlandse Zaken in 

Den Haag. Dat heeft hij te danken 

aan zijn kundigheid zo is te lezen de 

editie van 3 juni 1881 van De 

locomotief Samarangsch handels- 

en advertentieblad. 

 Hij is dus ook een man die het zich 

kan permitteren om een bedrag uit te 

loven waarvoor arbeiders in die tijd 

acht weken moeten werken.  

 

 

 
De Locomotief: Samarangsch handels- en 

advertentieblad (3 juni 1881) 

Samen studeren 

Het gezin Van der Velde woont op de Slicherstraat 10 in de Haagse Schilderswijk. De 

Schilderswijk werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd nadat in 1843 

de spoorlijn Den Haag-Amsterdam was geopend. Er verrezen deftige huizen. De 

verkoop van de huizen wilde echter niet vlotten. Gegoede burgers vonden de omgeving 

te drassig en waren bang om ziek te worden door het vocht. De meeste huizen werden 

in de jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt.  

 

 



 
Slicherstraat in 1967  

(Vervaardiger: Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling) 

 

Ari’s jonge jaren zijn weinig vrolijk. Hij krijgt weliswaar in 1865 een broertje, Aart Willem, 

maar in het jaar erop overlijdt zijn moeder. Zijn vader trouwt in 1868 opnieuw, met 

Susanna Joosse. Het geluk is echter van korte duur. Susanna sterft al in 1869. Drie jaar 

later vindt vader Van de Velde een nieuwe vrouw, Maria van Eijk. Voor zover bekend 

blijft dit echtpaar kinderloos. 

 Ari blijkt een slimme jongen. Op 28 september 1880 - hij is dan zeventien jaar - schrijft 

hij zich in als student geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
 

 
Album studiosorum Academiæ Lugduno-batavæ MDCCCLXXV-MCMXXV 

 



Hij wordt ook lid van de sociëteit Minerva. 

Als hij zich in 1881 voor de dienstplicht 

meldt wordt hij afgekeurd wegens 

‘gebreken’. Wat die precies zijn vermeldt 

het militieregister niet. Het jaar daarop 

krijgt hij in Leiden gezelschap van zijn 

broer Aart die ook geneeskunde komt 

studeren. Aart gaat op hetzelfde adres 

wonen als Ari: Nieuwe Beestenmarkt 9. 

 

Vertier 

Voor vertier hoeven de broers alleen maar 

hun voordeur open te doen. De Nieuwe 

Beestenmarkt is namelijk niet bepaald de 

rustigste straat van de stad. Elke vrijdag 

vindt er de veemarkt plaats. Voor hun huis 

staan dan honderden schapen in hun 

hokken te wachten op kopers. Er wordt 

luidkeels geblaat, er worden handen 

geklapt, er wordt geschreeuwd, gelachen 

en gescholden 
 

Nieuwe Beestenmarkt 9 
 

 
Gezicht op de Nieuwe Beestenmarkt rond ca. 1890 

 



In de cafés rondom drinkt men op gedane zaken en is er regelmatig reuring. 
 

 

 
Leidsch Dagblad 24 mei 1884 

 

De jaarlijkse kermis die destijds eind juli plaats vond, zorgt ook voor veel vermaak.  
 

 
Kermis op de Nieuwe Beestenmarkt (einde negentiende eeuw) 

 

In de dagbladen staan advertenties voor allerhande attracties. 
 

 
Leydse Courant 8 juli 1884 



 
Leidsch Dagblad 21 juli 1884 

 

De Vink 

Voor landelijke verpozing hoeven de heren studenten evenmin ver te gaan. Een klein 

halfuur lopen – of een ritje met de stoomtram of de trein - en dan zijn ze bij De Vink. In 

deze buurtschap bij de bocht in de Oude Rijn bij Voorschoten is een populaire 

uitspanning. Er is een lommerrijke tuin aan het water en men kan er genoeglijk drinken 

en eten, met fraai uitzicht over het water en op de vervaarlijke stoomlocomotieven die 

de spoorbrug passeren. Men kan er ook roeibootjes huren. 
 

 
Max Liebermann Restaurant "De Oude Vink" in Leiden (1905) 



 
De Vink gezien van het Galgewater. Rechts de spoorbrug en een stoomtrein komende uit Den 

Haag. Op de voorgrond scheepjes op de Rijn naar Katwijk. Servetje (eind 19e eeuw) 
 

 
Roeibootjes bij De Vink 

 



Een reconstructie 

Op maandagavond 15 september 1884 zijn Ari en zijn twee vrienden vrolijk gestemd. 

Het is mooi weer. Ze zijn naar De Vink gewandeld en hebben daar vocht en voedsel tot 

zich genomen. Hoewel het al donker wordt huren ze een roeiboot. Op het Galgewater, 

ter hoogte van molen van Noordman, slaat het bootje om. Het trio raakt te water. Ari 

probeert de houtvlotten die bij de zaagmolen in het water liggen te bereiken maar dat 

lukt hem niet. Hij gaat kopje onder en komt niet meer boven. Zijn twee vrienden komen 

wel aan wal en slaan alarm. Er wordt tevergeefs gezocht naar Ari. 
 

 
Het Galgewater rond 1902 

Links de uitspanning De Vink, in de verte de spoorbrug 

 

Het zoeken gaat de volgende dagen door 

maar Ari wordt niet gevonden. Ari’s vader is 

van het rampzalige nieuws op de hoogte 

gesteld. In zak en as reist hij op donderdag 18 

september weer naar Leiden waar hij een 

onderhoud heeft met de commissaris van 

politie. Die wil hem vanzelfsprekend helpen. 

De heer Van der Velde is per slot van 

rekening een belangrijk ambtenaar met 

uitstekende connecties. En hij is bereid een 

fraaie beloning uit te loven voor wie zijn zoon 

vindt. De advertentie met de oproep verschijnt 

de volgende dag in de Leydse Courant. 

 Op zaterdag 20 september meldt het 

Leidsch Dagblad dat op vrijdag de hele dag 

heeft gezocht ‘zonder eenig resultaat’. Wat de 

krant niet weet is dat die ochtend rond zeven 

uur de broers Van Leeuwen naar het 

politiebureau zijn gekomen.  

 
Het destijds in het stadhuis gevestigde 

politiebureau (foto uit 1868) 



 

Ze wonen in de buurt van De Vink. Ze vertellen dat een andere broer achter het erf 

onder de spoorbrug een lijk in het water heeft gevonden. De dienstdoende agent 

vermoedt onmiddellijk om wie het gaat: ‘student VdVelden’. Hij neemt ‘maatregelen tot 

herkenning’ en tot overbrenging van het lichaam naar ’t lijkenhuis alhier’. 
 

 
Fragment nachtrapport van de politie 19/20 september 1884 

 

Met diepe smart maar ook opluchting, identificeert Abraham van der Velde, later die 

zaterdag zijn verdronken zoon. Dan gaat hij de begrafenis regelen. Die kan het best 

snel plaats vinden. Er zit niets anders op, het stoffelijk overschot heeft vijf dagen in het 

water gelegen. Diezelfde dag koopt hij een graf op begraafplaats Groenesteeg. 
 

 
Deel grafboek van zandgraf 473 

 

Ondertussen begeeft de bekende Leidse fotograaf Jan Goedeljee - de maker van de 

foto van het politiebureau hierboven - zich in gezelschap van de in Voorschoten 

gestationeerde politieagent Van Leeuwen naar het gemeentehuis van Voorschoten om 

daar aangifte van Ari’s overlijden te doen. De student is immers op het grondgebied van 

die gemeente aangetroffen. 

 

 



 
Aangifte van het overlijden 

 

Ari wordt op maandag 22 september begraven. Het Leidsch Dagblad doet de volgende 

dag kort verslag van de plechtigheid. 
 

 
Leidsch Dagblad 23 september 1884  

 

Tot slot 

Het verhaal van de verdrinking van Ari van der Velde roept onvermijdelijk diverse vragen 

op. Wat bezielde Ari om te gaan roeien in het donker, nota bene met een beurs met 



zilveren ringen en een gouden horloge op zak? En: waarom sloeg het bootje om? Het 

zijn waarschijnlijk vragen geweest die zijn vader zich ook gesteld heeft en hem tot de 

verbouwereerde tekst op de grafsteen van zijn zoon heeft gebracht. 

 Archiefonderzoek leverde geen eenduidig antwoord op die vragen op. Het lichtte 

misschien wel een tipje van de sluier op. Het rapport van de Leidse politie van de nacht 

voor de verdrinking maakt namelijk melding van een opmerkelijk voorval. Rond twee uur 

die nacht ramt een wagen met twee paarden de spiegelruit van een manufacturenwinkel 

op de hoek van de Schapensteeg en de Haarlemmerstraat en breekt hem aan gruzele-

menten. De wagen wordt bestuurd door ‘den op de Nieuwe Beestenmarkt wonende 

student Van der Velde’. 
 

 

 
Fragment van het politierapport van de nacht 14/15 september 1884 

 

Het is zeer waarschijnlijk dat Ari of zijn broer de brokkenmaker is geweest. Als het Ari is 

geweest dan zou dezelfde studentikoze losbolligheid hem bij De Vink fataal kunnen zijn 

geworden. Broer Aart zal die dagen nooit hebben vergeten. Lering trok hij er misschien 

ook uit. Hij voltooide zijn studie geneeskunde wel en werd huisarts in Den Haag. 
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