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DE VERENIGING STELT ZICH TEN 
DOEL:
De bevordering en het behoud van de 
leefbaarheid op zowel historische als 
sociale grondslag in en rondom de oude 
dorpskern in Noordwijk Binnen van de 
gemeente Noordwijk (.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door 
aktieve samenwerking van bewoners 
en ondernemers in dit gebied, in nauw 
overleg met de overheid, en door alle 
middelen, die het doel van dienst kunnen 
zijn”.
Het initiatief tot de vereniging werd  
genomen  op 26 oktober 1985;  de statuten 
werden op 14 februari 1986 verleden bij 
notariskantoor Van Hoeken en Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in 
overleg met de redactie.

Algemene Ledenvergadering 
op

dinsdag 11 mei 2004 om 20.00 uur
in 

Hotel Royal, Voorstraat 76
Noordwijk -Binnen

Programma
20.15 uur opening

verslag van de secretaris
verslag van de penningmeester

benoeming kascommissie
pauze

Lezing door wethouder P.L.B. Barnhoorn
over de plannen van de gemeente betreffende de leefbaarheid 
in en het behoud van het karakter van De Oude Dorpskern.

Discussie

In dit nummer treft u twee jaarverslagen aan over 2003. Hiermee willen wij u 
op de hoogte houden van alles wat er in de vereniging speelt. De activiteiten 
hebben zich het afgelopen jaar vooral toegespitst op de ontwikkelingen die 
verband houden met de Kerkstraat en omgeving. De plannen van de gemeente 
liepen niet parallel met onze ideeën over de leefbaarheid binnen de kern van 
Noordwijk binnen. 
Ook de bouwplannen van het bejaardencentrum Sint Jeroen strookten niet met 
het dorpse karakter dat toch behouden kan blijven naast een vernieuwende 
opzet.
Natuurlijk gedenken we in dit nummer ons prominente bestuurslid Rutger 
van Oosten die ons allen veel te snel is ontvallen.
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. 

Floor ‘t Hooft ontving terecht de Jan Kloosprijs voor het vele werk dat hij 
ook voor De Oude Dorpskern heeft verzet.
Het speurwerk van Herman Schelvis bracht aan het licht dat een schilderij 
in het Metropolitan Museum of Art in New York de afbeelding is van een 
Noordwijkse schilder die onder andere een blazoen van het Noordwijkse 
rederijkersgilde heeft geschilderd.
Tot slot de laatste avonturen in Noordwijk van het tweetal Pisuisse en Blokzijl.
We wensen u veel leesplezier.
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W.Th.J.M. Hekkens,
Voorzitter

De lente is begonnen. De bomen langs de Duinwetering lopen uit en de lijster 
start om half zes zijn eerste concert. Dan is Noordwijk op z’n mooist en dat 
willen we allemaal zo houden, hoewel.... Op de bijeenkomst georganiseerd 
door de gemeenteraad om van de inwoners te horen wat hún wensen en 
verlangens zijn bleken slechts weinigen te komen opdagen. Het lag ook wel 
een beetje aan de oproep die laat kwam en weinig aanknopingspunten bood 
om na te denken over Noordwijk in 2024. Waarom geen gegevens over de 
verwachte bevolkingssamenstelling en hoeveelheid in dat jaar. Is het wegennet 
dan aangepast aan het vervoersprobleem en is de lightrailverbinding dan tot 
stand gekomen? Zijn er ideeën over samengaan of samenwerking met andere 
gemeenten. Pas dan kan ook de burger een mening geven. Te hopen is dat op 
21 april, als er wat concreets op tafel ligt, meer mensen aan de discussie willen 
deelnemen.

Het bestuur kreeg in de week voor pasen twee telefoontjes binnen met de 
vraag waar De Oude Dorpskern stond bij de ontwikkelingen rond de Oude 
Zeeweg, Sint Jeroen en de Weteringpoort. Op informatiebijeenkomsten van de 
gemeente over deze onderwerpen werd de indruk gewekt dat met De Oude 
Dorpskern was overlegd en wij het standpunt van de gemeente deelden. We 
waren verbaasd en teleurgesteld. Er is door ons in al deze zaken geen enkele 
uitspraak gedaan die zelfs maar in de richting van een standpunt van de 
vereniging zou kunnen wijzen. Jammer dat wij zo dreigen te worden misbruikt. 
Wij willen graag meedenken over  de inrichting van Noordwijk-binnen maar 
dan met open vizier en zonder suggestieve uitspraken van een wethouder in 
vergaderingen waar wij niet bij zijn uitgenodigd.

Ik moet excuses maken voor een fout in mijn nieuwjaarstoespraak. Ik heb daar 
gezegd dat Wil de Mooij was overleden, terwijl ik zijn vader Jaap de Mooij 
bedoelde. Mijn excuses aan de springlevende Wil.

Helaas hebben we (nog) geen reactie gekregen op de oproep voor mede-
organisator/vrijwilliger voor de tuin- en kerstmarkten. We wachten nog op 
Noordwijkers die niet alleen in woord maar ook in daad zich willen inzetten 
voor het behoud van evenementen die Noordwijk (en de vereniging) landelijke 
bekendheid geven.

Op 28 april wordt het boek over de Sint Joris Doelen officieel gepresenteerd. 
Dat wij nog steeds boven de rivieren een bloeiend schuttersgilde hebben is ook 
een unicum waarop we trots kunnen zijn. Het fraaie boek zal zeker zijn weg 
in Noordwijk vinden.

De sluiting van het Hof van Holland, een van de oudste plekken in Noordwijk-
Binnen, waar zovelen hebben gegeten en gedronken en waar in vroeger tijden 
recht werd gesproken kwam als een slag voor iedere Noordwijker. Gelukkig 
blijft het restaurant behouden voor Noordwijk en zal na een hopelijk grondige 
restyling weer worden geopend.
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Elf jaar geleden is Rutger toegetreden tot het bestuur van “De Oude Dorpskern”.
Rutger was onze juridische steun en toeverlaat in de roerige jaren waarin
doorlopend té grootse plannen van de gemeente moesten worden gedwarsboomd.

Bij de vergaderingen werd de komst van Rutger meestal aangekondigd door zijn
hond…..en dan kwam Rutger binnen met verwaaide haardos en pijp in de 
aanslag.
Urenlang werd er vervolgens diep op de bijna onontknoopbare materie van de 
bestemmingsplanproblematiek ingegaan. Alle mogelijke strategieën kwamen 
op tafel en meestal door Rutger als juridisch ineffectief “afgeschoten”.
Na verloop van tijd kwam de wijn op tafel en dus ook de verhalen en gezelligheid
waardoor menige vergadering eindigde met een vervolgafspraak. Echter zover 
kwam het niet want binnen 24 uur had ik Rutger op mijn voicemail met de 
mededeling “ bel me, ik heb de oplossing”. En inderdaad, de gekunstelde 
bestemmingsplannen verdwenen “als sneeuw voor de zon”.
De oplossing kenmerkte Rutger: licht onstuimig, creatief, begaan en zéér 
geconcentreerd. Het inspreken door Rutger bij gemeentevergaderingen was 
ook een genoegen om bij te zijn, wij kenden zijn “munitie” toch bleef het moment 
waarop die werd ingezet altijd een verrassing. 

De vereniging en de bewoners hebben veel te danken aan Rutgers’ inzet voor
De Oude Dorpskern, niet omdat er geen grootschalige plannen meer zijn, maar 

wel omdat die plannen allemaal voorzien 
in een bebouwing die aansluit bij de sfeer 
en architectuur van De Oude Dorpskern. 
Als eerdere bestemmingsplannen waren 
gerealiseerd was de aantasting van ons 
historische dorp niet te overzien geweest.
En deze prestatie is in zeer belangrijke mate 
de verdienste van Rutger.

Ook al was Rutger aftredend uit het bestuur 
toch zullen wij hem als vriend, bewoner
én wijze raadsman van het bestuur enorm 
missen .

Wij wensen Carla, Meelf, Mechteld, Matthijs 
en Myriam heel veel kracht toe, jullie Rutger
was een bijzonder en getalenteerd mens die 
wij met zéér warme gevoelens gedenken.

Namens het bestuur van 
“De Oude Dorpskern”

Evert-Jan Bonnike

E.J. Bonnike
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
Vereniging De Oude Dorpskern  �6 juni �00�

bestuur
George Aten  voorzitter
Robert Kraayvanger secretaris
Hans Sytsema  penningmeester
Wim Hekkens  lid - portefeuille redactie Kernpunten
Rutger van Oosten lid - portefeuille juridische zaken 
Evert Jan Bonnike lid - portefeuille evenementen 
Monique Gerrits lid - portefeuille ruimtelijke ordening
Sicco de Jong  lid - portefeuille ruimtelijke ordening

1. Opening   
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij 
vertelt genoten te hebben van de tuinenmarkt. Naar schatting 25.000 – 30.000 
mensen zijn op de tuinenmarkt geweest. Zondag was het nog drukker dan 
zaterdag. Hulde en heel veel dank aan de evenementencommissie!

2. Mededelingen  
9 november wordt een extra algemene ledenvergadering gehouden. Reden is 
dat de financiële stukken niet op tijd beschikbaar waren, en er dus nog geen 
kascontrole kon plaatsvinden.

3. Vaststellen notulen  
De notulen van de algemene jaarvergadering dd. 10 juni 2002 worden door de 
aanwezige leden goedgekeurd.

4. Financieel overzicht  
De penningmeester geeft toelichting op de voorlopige cijfers. (Noot: 
geïnteresseerden kunnen een financieel overzicht opvragen bij de secretaris)

Willem van Vugt heeft een punt dat de niet-betalende leden misschien een signaal 
afgeven. Suggesties komen uit de zaal om toch herinneringen uit te sturen of 
langsgaan/bellen bij niet-betalende leden. Bestuur neemt suggestie over. 

5. Benoeming kascommissie   
Een nieuw lid zal worden geworven bij de extra jaarvergadering in november. 
De huidige kascommissieleden zijn Dingeman Klein en Dirk Jan den Haan,

6. Jaarverslag 2002  
De secretaris geeft een bloemlezing van het jaar 2002.

7. Kerkstraat  
Evert Jan Bonnike licht toe. De historie gaat terug tot start van nieuwe 
plannenmakerij met Bureau Riezen. Samen met andere belangengroepen 
wordt door ons gekozen voor het hofjesmodel. Bij de komst van wethouder 
Barnhoorn heeft wederom overleg plaatsgevonden. Hofjesmodel leek verlaten, 
maar de gepresenteerde alternatieven leken voor alle partijen aanvaardbaar, 
mits de bouwhoogtes binnen de bestemmingsplanrichtlijnen zouden blijven. 
 Het was echter tijdens het overleg voor een ieder een verrassing dat de uitbreiding 
van het bejaardenhuis St. Jeroen zo hoog en zo dicht tegen de Nieuwe Zeeweg 
aan zou liggen. Daar zou de gemeente met de St. Jeroen nog eens over spreken. 
Net zo belangrijk voor De Oude Dorpskern is de invloed van het verkeer op 
de leefbaarheid van de kern. Volgens een rapport van de Grontmij zou de 
fijnmazigheid van de kern het niet mogelijk maken veel extra verkeer door de 

Robert Kraaijvanger
secretaris
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kern te leiden. Grontmij gaf daarbij ook aan dat er zeer weinig maatregelen te 
nemen zijn om wat aan die fijnmazigheid te doen. 
Als laatste onderdeel noemt EJB de plannen voor de ondergrondse parkeergarage 
en het parkeervergunningen beleid. Waarom moeten de bewoners en bezoekers 
van de kern gaan betalen voor de komst van een garage. Wie betaalt de 
exploitatiekosten van de garage als het misgaat? Kortom, nog genoeg zorgen 
rondom de Kerkstraat. EJB roept de leden op te staan en te strijden voor het 
behoud van de leefbaarheid in de kern. 
Discussie ontstaat hoe het gemeenschappelijke belang weer onder de leden 
gaat branden. Willem van Vugt trekt een parallel met de tijd van de oprichting 
van de vereniging. Ga langs de deuren, stop flyers in de bus. Ook wordt vanuit 
de zaal gesuggereerd een totaalplan op te stellen als alternatief plan voor de 
gemeente, met meer wonen, historie, groen, en minder alleen economisch 
belang. EJB geeft aan dat er zeker een visie is op dit gebied. Ton van Rijnberk 
steunt de suggestie om dit dan ook meer te ventileren, bijvoorbeeld via krant 
en radio. Het bestuur gaat de suggesties oppakken.
Will Kraaijvanger meldt dat het parkeerbeleid met vergunningen zeer nadelig 
kan uitpakken voor de tuinenmarkt en de kerstmarkt.

8. Bestuursmutaties
De voorzitter stelt Rob van de Pol voor als toetredend lid van het bestuur 
met ook Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille. Vergadering gaat akkoord. 
De scheidende voorzitter George Aten spreekt zijn afscheidswoorden uit en 
dankt de vereniging voor het in hem gestelde vertrouwen. Met veel plezier 
heeft hij zijn ‘tijdelijke’ voorzittersrol ingevuld. Zonder zijn vrouw Josje was 
dit niet gelukt, waarvoor heel veel dank. George draagt met genoegen de 
voorzittershamer over aan de nieuwe ‘tijdelijke’ voorzitter Wim Hekkens. De 
eerste officiële daad van de nieuwe voorzitter is zijn speech te richten tot de 
oud-voorzitter en George als dank voor zijn fantastische inzet het allereerste 
erelid van de vereniging te benoemen. Deze eer is voor het leven en zal nog 
nader gepast worden ingevuld door het bestuur.

9. Rondvraag  
Michiel de Mooij attendeert het bestuur op een bouwplan aan de van Limburg 
Stirumstraat voor een aantal appartementen. Gaat de vereniging daar bezwaar 
tegen maken? De voorzitter geeft aan dat DOD inderdaad een bezwaarschrift 
zal indienen.

Willem van Vugt vraag of de plannen voor bebouwing aan Boekerslootlaan 
bekend zijn bij DOD? Bestuur zal navraag doen.

Sjoerd Weidema vertelt dat de bomen in de Voorstraat vol zitten met kouwen. 
Is er een mogelijkheid gaas in de gaten van de bomen te plaatsen? George 
Aten meldt dat dit een bekend probleem is, maar vraagt zich af of gaas de 
oplossing is.

Pieter Schrier geeft aan last te hebben van de luizenpoep/plak die uit de bomen 
valt. Is een remedie de inzet van lieveheersbeestjes? George antwoordt dat hij 2 
jaar geleden zelf een dergelijk suggestie bij de gemeente heeft ingediend. Ook 
Willem van Vugt heeft een poging bij de gemeente gedaan. Vervolgens wordt 
gemeld dat een proef met lieveheersbeestjes in Katwijk is mislukt.

Als er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering en nodigt 
de aanwezigen uit voor een drankje.

      —————
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Verslag extra Algemene Ledenvergadering 
Vereniging De Oude Dorpskern  � oktober �00�

Omdat voor de algemene ledenvergadering van 26 juni 2003 de financiële 
stukken niet op tijd door de kascommissieleden konden worden ontvangen, 
kon geen decharge aan de penningmeester en het bestuur worden verleend. 
Tijdens een daarvoor ingelaste, extra jaarvergadering werd dit agendapunt 
alsnog behandeld.

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 
Ook introduceert de voorzitter het nieuwe bestuurslid Rob van de Pol. Rob 
vertelt over zijn achtergrond en zijn huidige activiteiten, en dat hij als relatieve 
nieuwe Noordwijk Binder zich voor 100% zal inzetten voor de belangen van 
de vereniging en van haar leden.

2) Mededelingen  
Voorzitter geeft aan dat twee bestuursleden vanavond niet aanwezig zijn, maar 
als afgevaardigden van de vereniging een commissievergadering Ruimtelijk 
Ordening op het gemeentehuis bijwonen.
Voorzitter meldt dat Evert Jan Bonnike te kennen heeft gegeven terug te zullen 
treden als lid van het bestuur bij de eerstvolgende jaarvergadering. Zijn vele 
andere taken nopen hem de keuze te maken. Evert Jan zal zich echter wel met 
veel enthousiasme blijven inzetten voor de evenementencommissie.

3) Decharge door de kascommissie.  
Van het aanbod van de penningmeester aan de aanwezigen om nog eens 
uitleg te geven bij het uitgereikte financiële verslag wordt geen gebruik 
gemaakt. Informatie is immers bekend van de afgelopen jaarvergadering.  
Vervolgens wordt de brief van de kascommissie voorgelezen, alwaar uit 
blijkt dat decharge wordt verleend aan de penningmeester over de financiële 
verantwoording van 2002. Tevens heeft de kascommissie een aantal suggesties 
aan de penningmeester gedaan om tot een meer transparante verslaglegging 
te komen. De penningmeester is blij met de suggesties en zegt toe daar waar 
mogelijk ze zo spoedig mogelijk door te voeren. 
Hiermee is het ontbrekende deel van de jaarvergadering van 26 juni jongstleden 
ingevuld en kan het verenigingsjaar 2002 definitief worden afgesloten. 
De voorzitter dankt de kascommissie bestaande uit de heren Dingeman Klein 
en Dick Jan den Haan hartelijk voor hun grondige werk. Speciale dank aan 
Dingeman Klein aangezien dit zijn tweede en daarmee laatste keer als lid van 
de kascommissie is geweest.

4) Benoeming nieuw lid kascommissie  
Voorzitter doet het verzoek aan de aanwezigen zich beschikbaar te stellen als 
kascommissielid. Willem Putman vormt graag samen met Dick Jan den Haan 
de kascommissie voor het komende boekjaar.

5) Rondvraag  
Dingeman Klein doet een aantal suggesties voor de besteding van de opgebouwde 
reserves, bijvoorbeeld in de Grote Kerk de schilderijen op te laten knappen, de 
overtuin aan te pakken, of de tuin van de Grote Kerk. Victor Salman pleit er voor 
het geld niet aan structureel onderhoud te besteden, dit is immers een taak van de 
gemeente, maar het geld te investeren in verbeteringen in de dorpskern.  

De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en zal deze punten in het bestuur 
bespreken.

Robert Kraaijvanger
secretaris
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Onder grote belangstelling mocht Floor ‘t Hooft uit handen van de voorzitter 
van uw vereniging de Jan Kloosprijs in ontvangst nemen. De prijs wordt jaarlijks  
toegekend aan iemand uit de Noordwijkse gemeenschap die zich heeft ingezet 
voor de historie van Noordwijk.
Het was de tiende keer dat de prijs werd uitgereikt. Ditmaal aan een schrijvende 
tandarts, een niet vaak voorkomende combinatie.
Vanaf Kernpunten 22 in 1993 heeft Floor deel uitgemaakt van de redactie van 
Kernpunten tot hij in december 1998 stopte en zich, samen met Herman Schelvis, 
helemaal ging wijden aan het verzamelen van de kadastrale gegevens over de 
huizen in de Voorstraat.Het rijksarchief en de Koninklijke bibliotheek werden in 
het onderzoek betrokken. Ook hier werden vele gegevens gevonden, omgezet 
in leesbare taal en gevoegd bij de stukken.
Het uittreden uit de redactie betekende overigens niet dat Floor geen bijdragen 
meer leverde voor Kernpunten. Dat bleef hij gelukkig doen.
In 1999 waren de kadastrale gegevens compleet en kon men gaan denken aan 
een vorm van publicatie.
Dat was het moment waarop ik betrokken raakte bij het redactionele werk. 
Het schrijven van hoofdstukken werd uitbesteed aan een groep mensen die 
vertrouwd waren met de Noordwijkse geschiedenis en die bekwaam het 
beschikbare materiaal 
compileerden tot een 
leesbaar geheel.
Floor schreef zelf het 
hoofdstuk over de Grote 
of Sint Jeroens-kerk en u 
zult met mij eens zijn dat 
het een plezier is zijn stijl 
te lezen.
Wij hebben in ongeveer 
1 0 0  b i j e e n k o m s t e n 
de   b innenkomende 
manuscripten bewerkt 
tot een sluitend geheel.
Het resultaat, het boek 
“Van Karrenspoor tot 
K l i n k e r w e g ”  m o c h t 
er zijn en is dan ook 
binnen een jaar praktisch 
uitverkocht.
Floor heeft de gave om 
met anderen samen te 
werken en deelt zijn 
ervaringen graag met 
anderen. Zijn aimabel 
karakter maakt hem bij 
vele Noordwijkers geliefd. Zijn nauwgezetheid maakt dat het boek een gedegen 
beschrijving geeft van wat er zich in de loop der eeuwen in de Voorstraat heeft 
afgespeeld.
De jury die de prijs toekende parodieerde dan ook terecht de woorden van Geert 
Mak met: “Wat zijn wij Noordwijkers zonder enig besef van onze wortels”.

W.Th.J.M. Hekkens



�

“Jacob Gerritsz van Velsen, der in Leiden wohnt, wird in einer 
Urkunde Schilder genannt.”

Zo begint het aan deze schilder gewijde artikel in de door Dr. A. Bredius samengestelde 
Künstler-Inventar van de Holländische Kunstgeschichte. Uit het vervolg blijkt dat deze 
schilder, hoewel te Amsterdam overleden, in de oude Jeroenskerk te Noordwijk werd 
begraven. De naam Van Velsen komt ter sprake in vele uit de 17e eeuw stammende 
aan Noordwijk gerelateerde aktes. Zo bestaat er een transportakte van 21 januari 1628 
waarin vermeld wordt dat een te Rotterdam wonende schilder, genaamd Jacob Gerritsz 
van Velsen, een huis aan de Kerkstraat te Noordwijk heeft verkocht. Onvermijdelijk 
volgt dan de brandende vraag:
Wat is er te achterhalen van de schilder Jacob Gerritsz van Velsen?

Jacob Gerritsz van Velsen werd in 1603 te Noordwijk geboren. Hij stamde uit 
een oud Noordwijks geslacht van kleermakers en kooplieden in stoffen. Zijn 
overgrootvader, Gerrit Pietersz, en grootvader, Jacob Gerritsz, bewoonden 
een huis aan de Kerkstraat gelegen op de hoek van de Molensteeg ter plaatse 
van het tegenwoordige pand nummer 36. Zijn vader, Gerrit Jacobsz, komt in 
de dorpsrekeningen regelmatig voor als gezworene en wordt in de verslagen 
Van Velsen genoemd. Hij was gehuwd met Marijtje Pietersdr van Treslong en 
bewoonde in 1586 een huis staande op de hoek van het Lindenplein, thans 
Voorstraat 54. Jacob Gerritsz, de schilder, is vermoedelijk in het laatst genoemde 
pand geboren. Naderhand is de familie naar de woning in de Kerkstraat verhuisd. 
Jacob was het voorlaatste kind uit een gezin dat tenminste 9 kinderen telde. De 
rekening van het Heilige Geesthuis over het jaar 1623 maakt melding van een 
aan de schilder Jacob gedane betaling voor het schilderen van de afbeelding 
van een duif op 3 aan deze instelling toebehorende brandemmers. Hij trad in 
1626 te Schoonhoven in het huwelijk met de aldaar geboren Jannetje Claesdr 
van der Sprongh, een nicht van Sophia Sijmonsdr van der Sprongh die gehuwd 
was met de Noordwijkse baljuw en schout Jan van Heusden. Jacob van Velsen 
en zijn vrouw woonden te Schoonhoven in een huis gelegen aan de westzijde 
van de haven, welk huis op een later tijdstip “de Diamant” werd genoemd. 
Zij zijn kort daarop naar Rotterdam verhuisd, want in 1633 verkochten zij 
hun huis te Schoonhoven aan Fop Crijnsz van der Sprong. Van Velsen was te 
Rotterdam werkzaam als collecteur en pachter van diverse accijnzen, onder 
andere die van de impost op de waag, op het gemaal, het bestiaal, de gemene 
landsmiddelen enz. Zijn ouders zijn omstreeks 1627 te Noordwijk overleden. 
Samen met zijn broer en twee zusters werden het jaar daarop het huis aan de 
Kerkstraat en enkele te Noordwijk gelegen percelen land verkocht. In deze 
transportaktes blijft Jacob van Velsen zich consequent als schilder wonende te 
Rotterdam voordoen. Hij was aldaar eigenaar en bewoner van een huis aan de 
westzijde van de Westwagestraet. Als Sophia van der Sprongh omstreeks 1639 
komt te overlijden (haar echtgenoot Jan van Heusden was in 1627 overleden), 
blijkt Jacob Gerritsz van Velsen universeel erfgenaam te zijn van het aan Sophia 
toekomende deel uit de nalatenschap. Daartoe behoorde ook de helft van het 
huis aan de Voorstraat, zijnde de voormalige woning van wijlen het echtpaar 
Van Heusden - Van der Sprongh. De overige erfgenamen verkochten in 1643 
de andere helft van het huis aan Jacob van Velsen, waarmede hij enig eigenaar 
werd van de 2 aan elkaar verheelde huizen die gesitueerd waren ter plaatse van 
het huidige pand Voorstraat 69. Omstreeks 1643 is Van Velsen naar Noordwijk 
teruggekeerd. Hij bewoonde zelf het ene huis, terwijl het ander werd  verhuurd 

H.A. Schelvis
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aan de schilder Jacobus Taeyspil en vervolgens aan de Latijnse schoolmeester 
Christoffel Loveringh. 
Volgens een notariële akte uit 1653 trad Jacob van Velsen toen nog op als pachter 
van het gemaal te Rotterdam, maar in datzelfde jaar verkocht hij als testamentair 
executeur van  Lijsbeth Claesdr een huis aan de Voorstraat te Noordwijk aan 
Abel Cornelisz Gruijteringh. Op de 25e  september 1655 is Jacob van Velsen te 
Amsterdam overleden. Hij werd vandaar per schip naar Noordwijk vervoerd en 
is aldaar in de oude Jeroenskerk begraven. De 29e september, vermoedelijk na de 
begrafenis, werd in het sterfhuis aan de Voorstraat door secretaris Nicolaas van 
den Burch een door Pieter Wijckerhelt aan hem overhandigd testament geopend. 
Het testament was met vier witte garens gesloten en bezegeld met een wapen in 
rode lak voorstellende drie rozen met in het midden een rad en gemerkt JGV. 
Het door de secretaris voorgelezen testament bevatte voor de aanwezige 
familieleden een grote verrassing. Na het toekennen van legaten aan zijn jongste 
zuster Geertruit en oudste zuster Trijntje (Catharina), kregen de nagelaten 
weeskinderen van zijn broeder Arijaen eveneens een bedrag toegewezen, 
echter onder conditie dat, mochten één of meer van hen het kloosterleven 

Blazoen in 1645 vervaardigd 
door Jacob Gerritsz van Velzen 
voorstellende de besnijdenis 
van de Heer. 
Daarboven de Lelie onder de 
Doornen. 
Links het wapen van Wigbold 
van der Does en rechts het 
wapen van Noordwijk. 
Onder het devies der 
Noordwijkse rederijkers 
“Uyt Liefd, Bestaen”.
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hebben aangenomen, zij in het legaat niet werden erkend. De verhouding van de 
overledene tot de oude religie was kennelijk niet optimaal. Verrassender waren 
echter de personen die door hem als enig en universeel erfgenamen werden 
aangewezen. Niet zijn weduwe Jannetje van der Sprongh - haar naam kwam in 
het testament zelfs niet voor -  maar het echtpaar Pieter Willemsz Wijckerhelt 
en zijn vrouw Ermpge Cornelisdr werden door hem geïnstitueerd tot zijn 
universele erfgenamen. “Ende dat uijt sonderlinge genegentheijt die ick de selve 
Wijckerhelt ende sijne huijsvrouwe ben toedragende”. Ermpge Cornelisdr was 
een kleinkind van de halfbroer van Johan van Heusden, terwijl van Velsen ook 
nog via de families Van Treslong en Van der Sprongh gerelateerd was aan Van 
Heusden. De nauwe relatie 
tussen Wijckerhelt en Van 
Velsen moet gezocht worden 
bij  Ermpge Cornelisdr, maar 
ook in hun lidmaatschap 
van de Remonstrantsekerk 
waarvan zowel Van Velsen als 
Van Wijckerhelt  “opziender” 
(ouderling) zijn geweest.
Schoenmaker Pieter Wijcker-
helt had de volledige vrijheid 
van handelen met betrekking 
tot de nalatenschap verkre-
gen. Op zijn aanwijzing en die 
van Jannetje van der Sprongh 
werd op 5 oktober 1655 een 
inventaris van alle nagelaten 
roerende en onroerende 
goederen opgemaakt. Naast 
de onroerende goederen, 
waaronder het huis aan de 
Voorstraat en een tiental 
percelen land te Noordwijk, Offem, Noordwijkerhout, Voorhout, Charlois, 
Jaarsveld en Schoonhoven, werden in het huis aan de Voorstraat aan roerende 
goederen een 60 tal schilderijen en prenten aangetroffen, waaronder stukken van 
Berchem, Bloemaert, Porcelis en andere niet met name genoemde kunstschilders. 
Van slechts één stuk staat vast dat het door Van Velsen  persoonlijk is geschilderd. 
Dit volgt uit de aantekening “een cleijn stuckgen gedaen door d’ overledene”. 
Van de overledene waren drie en van zijn vrouw twee verschillende portretten 
aanwezig en wel “een conterfeijtsel van den overledene in sijn joncheijt, twee 
conterfeijtsels van de overledene en desselfs huijsvrouw met vergulde lijsten 
en twee conterfeijtsels van de overledene ende de langstlevende met ebbe 
lijsten gedaen door Drost”. Er bevond zich ook een “conterfeijtsel van schout 
Jan” ofwel Jan van Heusden in de schilderijenverzameling. Tevens werd een 
forse hoeveelheid baargeld gevonden, bestaande uit vele soorten uiteenlopende 
muntspeciën. De twee in 1653 door Willem Drost, een leerling van Rembrandt, 
vervaardigde en gesigneerde schilderijen zijn bewaard gebleven. Volgens de 
musea tot welks bestand de portretten behoren tast men in het duister over de 
identiteit van de afgebeelde personen. 
In het Metropolitan Museum of Art te New York bevindt zich een door Willem 
Drost  in 1653 gesigneerd schilderij getiteld “Portrait of a Man”. Het werd in 
1941 als herinnering aan Felix M. Warburg door zijn vrouw en kinderen aan 
het museum geschonken. 
Het daarbij behorende “Portret van een Vrouw” maakt deel uit van de collectie 
van het Museum Bredius te ’s-Gravenhage. In de verdere beschrijving van dit 
portret staat “dat het pendant van dit schilderij, “Portret van een Man”, zich 
in het Metropolitan Museum of Art te New York bevindt. De identiteit van de 

Fragment van het portret van 
Jacob Gerritsz van Velzen.
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personen is niet bekend. Mogelijk zijn het zelfportretten van de schilder en zijn 
vrouw of twee leden van een Hollandse aristocratische  familie”. 
Uitgaande van de boedellijst waarvan 2 door Willem Drost geschilderde 
portretten qua datum en beschrijving overeenkomen met de gegevens van 
de betreffende musea, kan er geen twijfel bestaan over de identiteit van de 
daarop afgebeelde personen. Het “Portrait of a Man” is een afbeelding van 
Jacob Gerritsz van Velsen en het “Portret van een Vrouw” de beeltenis van zijn 

vrouw Jannetje Claesdr van 
der Sprongh.  
Een zoektocht op internet en 
het raadplegen van diverse 
kunstboeken naar het bestaan 
van aan Jacob Gerritsz 
van Velsen toegeschreven 
schilderijen, bleven zonder 
resultaat. Totdat iemand mij 
onlangs wees op een artikel 
in het historisch tijdschrift 
Holland van 1984 over 3 in de 
Noordwijkse St. Jorisdoelen 
aanwezige blazoenborden. In 
dit artikel staat een verwijzing 
naar de inventarislijsten van 
de Noordwijkse rederijkers-
kamer de Lelie onder de 
Doornen anno 1645 en 1646. 
De lijst van 1645 vermeld 
“een blasoen by Velsen 

gemaict 1645”, het jaar daarop aangevuld met “een blasoen vereert door Jacob 
Gerritsz van Velsen”. Dit blazoen is tot op heden het enige schilderstuk dat aan 
Van Velsen is toegeschreven. 

Een uitgebreide versie van dit artikel met verwijzing naar de gebruikte bronnen, is in 
voorbereiding.   

Fragment van het portret
van Jannetje van der Sprong.
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Avonturen als straatmuzikant
door Louis Pissuisse en Max Blokzijl

Hoe het tweetal na een optreden aan zee hun weg vervolgden.

Tegen half éen – we hadden de badgasten zoo successievelijk  uit de kerk en 
van het strand of van ochtendvisites zien terugkeeren – tegen half éen gingen 
we aan den slag.
Nòg hoor ik mezelf voor een der eerste villa’s waar de familie aan tafel zat, 
vragen zoo half-nasaal, half-zangerig als ik het van deurventers en dergelijken 
had afgeluisterd:
- “Serait-il bien permis de donner un petit concert, madame.”
- “Non” kwam eerst het antwoord van madame, maar een 
andere stem riep “Oui, oui” en voegde daar onmiddellijk in 
‘t Fransch aan toe: “Hebt ge gisteravond nog een goed logies 
gevonden? …”
‘t Bleek – wonderlijk en goed-voorteekenend toeval! – onze 
vriend uit den trein te zijn, die ons nu uitnoodigde voor de 
deur van de eetkamer te komen staan en iets te zingen in ’t 
Fransch. En ik begon met een oud succesnummer.
Lastig en vermoeiend zingen daar op zoo’n winderigen 
boulevard. Hij woei me namelijk de woorden letterlijk van 
voor mijn mond weg, en, nu mag men door de vriendelijke 
natuur al met een tamelijk krachtig stemgeluid begiftigd zijn, 
dàt is op den duur toch niet vol te houden.
Alweer een les geleerd dus: als straatzanger in badplaatsen 
lette men op den wind en stelle zich op met den rug naar den 
windrichting en het gelaat naar zijn auditorium.
Ons eerste echte publiek toonde zich over zang en spel van ons beiden zeer 
tevreden en wij ontvingen de mooie handgift van drie kwartjes, zoodat wij ons 
aan toegiftjes en extra-nummers niet onbetuigd lieten.

Langzaam werkten we den boulevard af, naar het dorp toe, nu eens zingend en 
spelend binnen een villahek, dan weer voor een waranda, of aan den voet van 
een terras. Of we een concert mochten geven, vroegen we voor ’t open raam van 
een “kindervacantie- en herstellingsoord”, waar de kleintjes aan een lange tafel 
koffie dronken. De directrice vond van niet, maar toen ging er zoo’n dringend 
koor van stemmetjes op: “Hè jaa”, “toe, laat u ze maar”, dat we alvast maar 
begonnen. Voor zoo’n overwegende meerderheid moet alles zwichten.
Meer dan een dubbeltje verdienden we er niet, maar we vonden ons ruimschoots 
beloond door al die blijë kindergezichtjes.

En verder ging onze tocht ….Ons verhaal zou eentonig worden, als wij alles 
gingen mededeelen wat ons weervoer, want schoon elke villa ons een nieuw 
auditorium leverde, de ontvangst kwam telkens op ’t zelfde neer, was telkens 
ook weer even gunstig.

Toen we over tweeën in ’t restaurant Konijnenburg op den noordelijken 
boulevard in een bescheiden hoekje – want ’t was er eigenlijk voor ons zwervers 
te netjes – een boterham met vleesch en een kop koffie gingen gebruiken en 
daar onze recettes telden, bleken we aan kwartjes, dubbeltjes en centen f 3,90 
in Hollandsch en twintig pfennig in Duitsch geld te hebben opgehaald.

Bewerkt en bekort door 
Paul de Mooij
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Tot half vier hielden we aan ’t strand siësta. Hadden we straatvergunning gehad, 
dan waren we natuurlijk bij de badstoelen aan ’t concerteeren gegaan, maar nu 
wilden we geen kans loopen moeilijkheden te krijgen met de Noordwijker politie, 
waarvan we ’n vertegenwoordiger reeds op den boulevard hadden gezien.

En in den lateren namiddag gingen we weer op ‘t pad. Want een aantal villa’s 
hadden we nog niet bezocht en ook niet het Noordwijksche Kurhaus: ‘t “Huis 
ter Duin”, dat er wel ongenaakbaar-deftig uitzag, maar waar we toch ook wel 
ons geluk wilden beproeven.
Op het terras van het “Huis ter Duin” zat het vol, onder de waranda en aan 
de strandzijde. Dat beloofde veel, maar vergunning tot spelen vragen was hier 
zeer noodig, want een agent van politie stond op het terras bij een automobiel 
te kijken. ’t Was niet de “chef”, maar toch hadden we ook hem den vorigen 
avond reeds ontmoet. En zoo liepen we dan achter hem aan naar de achterzij 
van ’t huis, waar wij in een deftig kantoortje den directeur van het hotel vonden. 
De directeur, die natuurlijk Fransch sprak, wou eerst niet veel van een concert 
op zijn terras weten.
Wij lieten ons echter niet gauw afwijzen, beriepen ons op onze engagementen 
in de hoofdsteden der wereld, sneden op over ons internationaal repertoire en 
boden eindelijk aan, voor hem een proeve van onze kunst af te leggen. Maar 
dat behoefde niet meer. De directeur bleek overtuigd, dat zelfs op het deftige 
terras van ‘t “Huis ter Duin” op zoo’n Zondagmiddag wat afwisseling niet 
onwelkom is, en hij gaf ons permissie, echter nadrukkelijk daarbij bepalend: 
“pour une fois, seulement” ….
We werden op het terras ontvangen met een mengeling van verbazing, 
verheugdheid-over-wat-afwisseling en medelijden, terwijl ik meende bij 
enkelen van de aristocratische gasten ook wat ergernis te bespeuren over het 
feit, dat zulk bedelaarspak voor hun deftig hotel werd toegelaten.
Maar muziek verzacht het gemoed, en toen wij eenige van onze beste nummers 
gespeeld hadden en ik mijn melancholieksten toon in een paar romances en de 
“Sérénade du Pavé” had gelegd, mochten wij in onze hoeden – die heerlijke 
slappe sombrero’s, die in allerlei model te vouwen en te buigen waren – de 
meest onmiskenbare bewijzen van welgevallen verzamelen. En met breede 

hoedezwaaien verlieten we 
’t terras.

Toen we moe en hongerig 
bij Konijnburg aankwamen, 
vonden we het noordelijk 
deel van den boulevard 
zóó vol menschen en zoo 
levendig, dat het zonde en 
jammer zou zijn geweest, 
ons daar niet te laten hooren. 
Eerst speelden we in een 
volkscafé. Groot was de 
verandering van auditorium 

toen we, na het café verlaten te hebben, waar Noordwijkers-op-hun-Zondagsch 
met hun vrouwen en hun meisjes zaten achter een biertje of een borreltje, voor 
het elegante “Pension Noordzee” kwamen te staan, het groote, luchtige, blanke 
gebouw, waar vele families tegelijk een aangenaam zomerverblijf kunnen 
vinden. Hoe lang we daar wel voor ‘t “Pension Noordzee” aan ’t zingen en 
spelen zouden zijn gebleven, durf ik niet te zeggen, maar regen maakte aan 
ons buitenconcert een einde.

Maar nauwelijks waren we bij Konijnenburg aangekomen, of uit het “Pension 
Noordzee” kwam ons een jongmensch opzoeken – naar zijn Fransch te oordeelen 
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een Hoogere Burgerscholier derde klasse – om te vragen: “Voules-vous jouer 
là dans la maison?” Ik beloofde dat we dadelijk na het eindigen van ons 
middagmaal zouden terugkomen om binnen te spelen.

We zongen en speelden ons heele repertoire af: walsen en cake-walks, de 
Hiawatha en de Mattchiche, het Intermezzo uit de “Cavalleria Rusticana”, 
zelfs het Largo van Händel. Bijna een uur concerteerden wij voor dit, ons 
zoo welwillend-gestemde publiek, slechts even pauzeerend om ’t glas bier 
te drinken, dat de eigenaar van het huis ons had laten brengen. En toen wij 
eindelijk het teeken kregen dat het genoeg was en wij met den hoed mochten 
rondgaan, tastten alle gasten diep voor ons in de beurs, en kwamen in mijn 
sombrero niets dan dubbeltjes, kwartjes …. guldens zelfs, terecht.
Wij eindigden met het “Wilhelmus” en namen toen met veel dankbetuigingen 
afscheid, nadat wij eerst nog op de gezondheid van den heer Van Beelen, den 
huisheer, hadden gedronken, die de maar zijner vriendelijkheid vol mat door 
ons een heerlijk glas wijn te schenken, dat ons weldadig aandeed; want het 
ongewone werk, dat we achter den rug hadden, gevoegd bij de niet gering te 
achten inspanning van een ganschen dag comedie-spelen, deed zijn invloed 
merken. We raakten duchtig vermoeid.
En zóo als we ’s morgens het dorp in waren gewandeld, trokken we er s’avonds 
weer uit, schatrijk alleen geworden aan ervaringen …. en geld.

Waar we zouden gaan slapen, wisten we nog niet. Maar dat we ons ditmaal niet 
met een halve politie-brits per persoon zouden moeten behelpen, stond vast. 
Dáárvoor hing mijn geldbuidel mij te zwaar in den zak. In ’t dorp gekomen 
vroegen we nu dadelijk den weg naar Gordijn, het hotel, dat ons den vorigen 
avond als volks-logement was aangeduid. Nu was de hooge prijs voor logies 
geen beletsel meer: het geld was disponibel.
Maar we hadden in onze vreugd geheel ons weinig-eervol verleden vergeten: 
wij dachten er niet aan, dat we in Noordwijk-binnen als zwervers te boek 
stonden, die “op de wacht” geslapen hadden.
Nauwelijks waren onze sjofele verschijningen door ’t licht van de ganglantaarn in 
het hotel Gordijn bestraald of de vierkante huisknecht smeet met ‘n “geen logies” 
de deur voor ons neus dicht en draaide meteen het gas in de gang uit.
Toen, met weinig hoop op welslagen, naar ’t deftige “Hof van Holland”. Daar 
was ’t een klein, chic “obertje” dat ons open deed.
- “Peut-on loger ici monsieur?”
- “Non”.
- “Mais, nous pouvons bien payer …. D’avance si vous voulez”.
- “Oui, oui, mais pas logis”.
Bom. De deur viel weer in slot.
Dan maar loopen in de richting van Piet Gijzenbrug, en trachten onderweg 
logies te vinden, of te slapen in ’t wachthuisje bij ’t station. 
“Gehen sie schlafen?” klonk het opeens vriendelijk uit het donker. We zagen dat 
het een jonge man was, dien we ook in Konijnenburg wel hadden opgemerkt 
en wij vertelden hem ons wedervaren bij Gordijn en ’t “Hof van Holland.”
Het werd alweer een gebeurtenis in ’t dorp. Onze vriend sprak twee mannen 
erop aan, die waarschijnlijk nachtwakers waren, en mèt hem vonden dat het 
niet te pas kwam menschen, die ervoor betalen wilden, logies te weigeren.
Ook de “chef” kwam erbij, die op een fiets zijn avondronde deed. En reeds 
zagen wij de politiewacht weer als ons voorland. Maar door al ’t gepraat op 
straat, dat hol de stilte van het dorp doorklonk, gingen er hier en daar ramen 
en deuren open, kwamen de brave burgers kijken en luisteren.
- “Zoeke die mense slaapgelegenheid?” kwam een moederlijke burgerjuffrouw 
vragen. En haar echtgenoot voegde dadelijk aan haar vraag toe “Wij hebben 
bedden vrij”.
Ons geval werd aan het paar uiteengezet en de juffrouw toonde zich zeer 
meewaardig, maar …. voorzichtig ook.
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- “Zou ‘k er geen kwaad mee kenne, Chef?” vroeg ze den veldwachter.
- “Wel nee. ’t Benne fatsoenlijke lui. Ze hebbe wel op de wacht geslape vannacht, 
maar ‘k g’loof nie, dat er kwaad bij zit.”
- “En zuiver?”
- “Ja, hoor es, da’ weet ‘k niet. Dat mot je altijd riskeeren met zukke lui, maar 
je hoef’ ze niet in je eigen bed te nemen.”
- “En wat wille ze betale?”
Onze vriend, de tolk, vroeg het ons en wij antwoordden, dat de juffrouw maar 
zeggen moest, wat ze hebben wilde.
- “Laat ze maar binne komme, as ze ’n gulde betale wille.”
We vonden ’t tamelijk veel, maar de regen die maar aan bleef houden, lokte 
niet tot verder wandelen en we konden haast niet op onze beenen staan van 
vermoeidheid.
- “Laat ze nou maar gauw binnen komme” – noodde de juffrouw weer. “Dan 
zet ik ze nog effe ’n lekker bakkie koffie en geef ze wat te ete. Ze zulle nog wel 
wat luste, denk ik ….”
En ze dribbelde ons al bedrijvig vooruit, een donkeren winkel door naar een 
achterkamer waar de lamp brandde.
De koffie kwam, en met de koffie brood en gehakt.

We zeiden onze gastvrouw goeden nacht. Toen enterden we uit den winkel 
achter den baas aan een kippetrapje op en stonden op een zolder, waar voor 
het raam een schoenmakerstafel was ingericht. ’t Groote bed, dat voor ons was 
klaar gemaakt, stond midden tusschen groote rollen- en lappen leer, die den 
zolder met een wee-zure lucht vulden.
- “Nou zie je meteen, wat ‘k ben van me vak,” zei de baas, terwijl ie ’t lampje op 
den grond zette. “’t Licht doe je wel uit als je klaar ben. En slaap maar lekker 
hoor. Goeie nacht.”

Den volgende morgen ging ’t toiletmaken gauw genoeg. En moeder sloeg 
maar weer aan den babbel, terwijl ze ons hielp aan ons ontbijt, waarbij we 
zelfs ’n balletje in onze thee kregen uit het Zondagsche trommeltje dat op den 
schoorsteen stond.
Zoveel vriendelijkheid en gastvrijheid was toch ten slotte met f 2 voor ons 
beiden niet duur betaald.
- “En zalle jullie nou is ’n briefkaartje schrijven? Kijk, hier is ons adres,” en we 
kregen ’n enveloppe, op het hoofd waarvan gedrukt stond “J. van der Plas, mr. 
Schoen- en laarzenmaker, Noordwijk-binnen”.
Met een stevigen handdruk namen we afscheid van vader en moeder Van der 
Plas en van hun dochtertje, dat ons eerst van achter op de binnenplaats, later 
tegen een deurpost van de kamer, in zwijgende verbazing had aangestaard.
Toen stapten we ’t stille dorp door en den landweg langs naar Piet Gijzenbrug. 
In den trein naar Amsterdam speelden we niet. Menschen, die ’s morgens 
vroeg naar hun werk sporen, vormen slecht publiek. ’t Was nog stille morgen 
toen we de hoofdstad terugzagen en zonder lotgevallen van eenige beteekenis 
bereikten we het Handelsblad.


