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HAAR VROEGERE EIGENAARS,
DOOR J. F. L. DE BALBIAN VERSTER.

Bij de ruïne van Brederode
zwaar geboomte,
de uitspanning
Velserend. In zo-
merschc dagen is
zij,met de eeuwen-
heugende ruïne,
einddoel of mijl-
paal van vele uit-
stapjes en in de
latere jaren is Vel-
serend tegelijk op-
gegroeid tot een
hotel-pcnsion.Voor
dit doel is het mid
dengedeelte met
een stijllooze ver-
dieping verhoogd,
maar de westelijke
vleugel is onver-
anderd gebleven
en vertoont, o.a.
door de karakte-
ristieke verdecling
der ramen, nog
alle kenmerken
van den oorspron-
kelijkenbouw. De
achtergevel van
dien vleugel voor-
al is interessant
door het mooie
poortje, waarvan
Wenckebach hier-

ligt, onder in het fries het jaartal 1638 en een wapen:
een keper verge-
zeld door drie

HET POORTJE BINNENSHUIS GEZIEN. (NAAR EEN GEWASSCHEN

TEEKENING VAN L. J. HANSEN, OMSTREEKS 183O, IN HET

STEDELIJK ARCHIEF TE HAARLEM).

Toen ik op Vel-
serend de vraag
stelde, van wie
dat wapen wel
mocht wezen,
kwam zonder aar-
zeling het ant-
woord: „Van Jc-
han van Overrijn
van Schoterbosch.
Die heeft Velser-
end in 1638 ge-
bouwd." Dit liet
nauwelijks twijfel
toe, maar het zou
spoedig blijken,
dat dit historisch
gegeven op den
keper beschouwd
geen vasten grond
had. Het berustte
op een mededee-
ling in Craan-
dijk's „Wandelin-
gen door Neder-
land," waar men
omtrent de vroe-
gere buitenplaats
Velserend leest:
„Johan van Over-

Mccsterknaap vanbij een nauwkeurige penteekening heeft ge- rijn van Schoterbosch
leverd. Dit is blijkbaar geheel ongerept Brederode, heeft het in den jare 1638 ge-
gebleven. Boven de deur ziet men nog de bouwd; zijn wapen is nog aan een deur-
kleine, in lood gevatte ruitjes. Het fraai kozijn in den achtergevel van het huis te
gebeeldhouwde deurkalf, in den boog met vinden." In deze tweeledige mededeeling
engelenkopjes en lofwerk versierd, draagt is het laatste gedeelte juist, maar het eerste


