Wim van Hooff

Het dagelijks leven op een
Santpoortse blekerij/wasserij
Vanaf de zeventiende eeuw was in het gebied van het
huidige Santpoort-Zuid een aantal blekerijen gevestigd.
Een daarvan was Garenvreugd. In de negentiende eeuw
vonden er grote veranderingen plaats, van garenbleek
ging men over naar klerenbleek, van ambachtelijke bleek
naar het gebruik van stoomkracht. Dit artikel over hoe dit
proces verliep bij blekerij ‘Garenvreugd’ en hoe het dagelijkse leven op een blekerij/wasserij eruit zag, had niet
kunnen worden geschreven zonder het bestaan van het
verslag “Twee eeuwen Garenvreugd” (1963), door mijn
oudoom Leo van Hooff (1891-1969). Dit verslag is een
prachtig stukje historie, waaraan ik — en anderen — een
goed beeld van onze omgeving kunnen ontlenen.

Tegen die tijd waren veel blekerijen verdwenen of waren
ze door de eigenaren veranderd in ‘Pleisante Hofsteden’, later vaak verbouwd tot buitenplaatsen. De blekers
moesten een ander beroep kiezen en een aantal schakelde over op het wasserijbedrijf.

In de zeventiende en achttiende eeuw waren er vele
blekerijen rond Haarlem actief met het bleken van linnen, garens of de kleerbleek. Drijvende factor achter de
blekerijen was de linnenindustrie, die zich in Haarlem
gevestigd had. In 1537 liet Jan Gijzen, burgemeester van
Haarlem, een zandvaart graven naar de locatie van het
huidige Santpoort-Zuid. Na afzanding van de duingronden was het gebied geschikt voor het vestigen van blekerijen. Rond 1660 vinden we Garenvreugd te midden van
een tiental blekerijen in de buurtschap (zie de kaart op
bladzijde…)

Garenblekerij Garenvreugd, aquarel door J. Scheepers 1946.
Familiearchief van Hooff

Van garenbleek naar klerenbleek
Zo ook de eigenaren van de garenblekerij Garenvreugd,
van wie wij de ontwikkelingen vanaf 1830 zullen beschrijven. Garenvreugd is als blekerij in 1658 kadastraal ingeschreven. In de achttiende eeuw nam Garenvreugd de
blekerij In de Bogt over.
In 1830 was Garenvreugd eigendom van Simon Kluijskens, die ziekelijk was. Hij stond al langere tijd in contact
met de Brabantse blekersfamilie Van Hooff. Henricus van
Hooff (geboren 1771 te Leende) was rond 1800 al bleker in
Bloemendaal. Henricus kende de familie Kluijskens goed.
In 1830 kwam zijn zoon Jan (geboren in 1809 in Maarheeze) Simon Kluijskens als bleker op Garenvreugd assisteren. Naast de leiding van het bedrijf was hij ook belast
met de klantcontacten en reisde hij daartoe naar Engelse
fabrikanten in Leeds en Manchester. Garenvreugd bleekte vooral Engelse garens. In 1835 overleed Simon Kluijskens en nam Jan van Hooff het bedrijf over. In dit tijdsgewricht zag Jan dat het noodzakelijk was om zich aan
te passen aan de veranderde omstandigheden. In 1840

De klassieke bleekmethode om vlasproducten (grijs van
kleur) wit te maken (logen, uitkoken, wassen, spoelen,
drogen op de bleek, wassen, spoelen, drogen, witten,
stijven, controleren, verpakken) was een proces van enige maanden. Rond 1760 werd een chemisch middel uitgevonden, dat dit bleekproces overbodig maakte: chloor.
Verdund chloor ofwel bleekwater gaf textielfabrikanten
de mogelijkheid om op de productielocaties de grondstoffen te reinigen, waardoor fabrikanten in Frankrijk,
België, Duitsland en Groot Brittannië besloten om het
bleekproces niet meer uit te besteden. De afbouw van de
Haarlemse Bleek zou ongeveer honderd jaar — tot rond
1860 — duren.
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schakelde hij over van garenbleek naar klerenbleek. Bij
die omschakeling werd het bestaande machinepark aangepast voor de klerenbleek, maar in de praktijk bleef men
nog ambachtelijk bleken (goederen buiten op de bleekgronden). Garenvreugd stopte met de ambachtelijke
kleerbleek in 1872, toen men het bedrijf moderniseerde
en omzette naar een stoomwasserij.

bezoeken. In Zandvoort werden chique hotels gebouwd,
vergelijkbaar met het Kurhaus.
Vanaf die tijd werd door Garenvreugd dagelijks op Amsterdam en Haarlem gereden en twee keer per week
op Zandvoort. Vanaf 1867 verzorgde de stoomtrein het
meeste transport van Amsterdam naar Santpoort-Station. De wasserijen aldaar werkten samen om de grote
rederijcontracten uit te voeren.

Kerkelijk leven
Tussen alle werkzaamheden door kon Jan zich bemoeien met het sociale en kerkelijke leven. De pastoor van
Schoten had plannen opgevat om de noodkerk aan het
Schotervoetpad te vervangen door een nieuwe kerk aan
de Rijksstraatweg. De kleine dorpsgemeenschappen van
Schoten (600 zielen) en Jan Gijzen (300 zielen) waren
veelal katholiek (boeren en blekers) in een overwegend
protestantse omgeving. Het geloof was een drijvende
factor voor samenwerking op meerdere gebieden. In de
wasserijen van de buurtschap Jan Gijzen (in die tijd vijf),
op de buitenplaatsen en tuinderijen werkten nogal wat
Schotenaren en ook schippers en voermannen uit Schoten verleenden hun diensten. Door het gezamenlijk gebruik van kerk en school kende men elkaar goed en werd
er vaak ‘over de Delft’ getrouwd. Vanuit die situatie ging
pastoor Van Gastel tussen 1847 en 1853 rond met de pet
bij de bevolking, bij de rijke boeren en de blekers. In 1857
kon pastoor Schuurkamp als bouwpastoor de nieuwe
Sint Bavokerk in Schoten laten inwijden. Sinds die tijd
waren er altijd twee kerkmeesters uit Schoten en twee uit
Jan Gijzen (in de huidige Mariakerk, eerder de O.L. Vrouw
van Zevensmarten en de Sint Bavo, zit nog steeds een
herinneringssteen aan de bouw van kerk in 1857).

Advertentie van 1841 in het Algemeen Handelsblad.
Noord Hollands Archief

In die tijd probeerden velen hetzelfde te doen en omdat
er een nieuwe klantenkring opgebouwd moest worden,
viste men vaak in dezelfde vijver. Gezien de bestaande
omvang van het bedrijf en het personeel (zestig mensen) zette Garenvreugd in op een nieuwe klantenkring,
bestaande uit grotere klanten. Gewone particulieren
wasten veelal zelf. Rijke particulieren besteedden wel uit,
maar deden dat per maand of halfjaar, waren veeleisend
en zaten op de penning. Ze betaalden achteraf ‘na welbevinden’, als de was — gestreken en wel — in de kasten van
de opdrachtgever gelegd was.
Garenvreugd is die eerste overgangsjaren 1840 – 1850
goed doorgekomen. Men vond de nieuwe klandizie onder de hotels en pensions in de directe omgeving van
Bloemendaal, Santpoort, Haarlem en Zandvoort. De
basis voor de nieuwe wasserij was gelegd. Rond 1850
ontstonden er nieuwe mogelijkheden, toen emigratie
naar de Nieuwe Wereld vanuit de Amsterdamse haven
een vlucht nam en het toerisme, onder invloed van de
stoomtrein, zijn vleugels uitsloeg.
Die emigratie bestond vooral uit mensen die vluchtten
voor de hongersnood in Duitsland en Polen. Het gevolg
was dat de Amsterdamse rederijen grote passagiersschepen naar de Nieuwe Wereld lieten varen, die bij terugkomst stapels wasgoed opleverden. Cruciaal voor de
rederijen was, dat de goederen in korte tijd weer schoon
terugkwamen voor de nieuwe afvaarten.
De regionale horeca floreerde omdat de trein (en tram)
de gegoede toerist in de gelegenheid stelde de zee te
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In 1850 werd uit het huwelijk van Jan van Hooff en Johanna Nijs een eerste zoon geboren, Willem. Na zijn opleiding op een kostschool in Duiven (bij Arnhem) kwam
Willem als achttienjarige op het bedrijf te werken. Vanaf
deze tijd zijn er meer details bekend over het dagelijks
leven op Garenvreugd, die we dan ook de revue zullen
laten passeren.

Van wasbleek naar stoom
In 1872 nam Willem de leiding van het bedrijf over. Hij
was toen 22 jaar. Zijn vader Jan was toen 63 jaar en wilde
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het wat kalmer aan gaan doen. Daarbij stond het bedrijf
voor de keuze om over te schakelen naar stoomwasserij
en Jan vond dat meer iets voor de volgende generatie.
In die tijd had Willem verkering met Jeannette Visser van
wasserij Visser van de Blekersvaartweg in Heemstede.
Leendert Visser was één van de eerste blekers die was
overgeschakeld op stoom. Rond 1865 had hij een kleinere
stoommachine in bedrijf gesteld en hij was daar enthousiast over.

chine werd bij het oude werkgebouw een ketelhuis met
schoorsteen gebouwd. De machines kregen een plek in
de bestaande gebouwen. De nieuwe machines verbeterden het productieproces en de bedrijfsefficiency. Zo kon
concurrerend worden gewerkt en werden nieuwe klanten aangetrokken.
Iedereen dus tevreden? Nee, niet echt. De buurwasserijen bleekten nog ambachtelijk en zij klaagden over schade
aan hun goederen door de neerslaande vettige rook van
de steenkool. De zaak liep op tot de Hoge Raad, die uiteindelijk oordeelde dat Garenvreugd moest stoppen met
het stoken van steenkool. Een voorstel om alleen te stoken met oostenwind haalde het niet: dit zou aanleiding
geven ‘tot vele kwestiën’. Een jaar lang werd gestookt
met de duurdere turf en cokes. Toen besloten ook de
collega’s om op stoom en steenkool over te schakelen en
was het pleit beslecht.

Mooi is overigens het verhaal waarin we lezen hoe lastig
het voor de jonge Willem was om ‘s avonds zijn verkering
te bezoeken. Met de stoomtram kon je op een avond niet
heen en terug naar Santpoort komen en de paarden hadden al een werkdag achter de rug. Op een avond mocht
Willem het paard van bakker Dillewijn van de Bloemendaalsestraatweg (later de zaak van Bruinooge) lenen.
Toen Willem gezellig in Heemstede bij zijn geliefde zat,
rukte het paard zich los en kwam zelfstandig en heelhuids terug in Santpoort. Willem volgde pas de volgende
ochtend…!

De werktijden
Als regel werd er rond 1870 zes dagen per week gewerkt,
van zes uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. Gedurende
de intensieve werkdag werden op gezette tijden pauzes gehouden en maaltijden verzorgd. In de tijd van de
wasbleek waren er ongeveer zestig mensen in dienst. De
wasserij had later rond de veertig werknemers. Vanuit
de tijd van de seizoenarbeid — toen de arbeiders intern
verbleven — was men gewend om de maaltijden voor het
personeel te verzorgen. Als er om 6.00 uur werd begonnen, werd om 9.00 uur gestopt voor koffie en brood en
om 13.00 uur werd een warme maaltijd geserveerd. Op
de woonhuizen van de blekerijen stond een luidklok, die
het personeel van het land en de werkgebouwen naar
het woonhuis riep. In de grote eetkeuken werd gegeten.

Huispersoneel
Om die maaltijden te bereiden waren er een kokkin en
een keukenmeisje in dienst. Ook de eigen dochters werden voor het keukenwerk ingeschakeld. De producten
voor de maaltijden kwamen zoveel mogelijk van de eigen
grond. Hiertoe waren er een grote moestuin en aardappelvelden aan de kant van de Johan Verhulstweg. Op
grasland in de buurt hield men eigen vee.
In de negentiende eeuw waren er voor de verlichting nog
vooral olielampen in gebruik. Voor een bedrijf met woonverblijven op hetzelfde terrein betekende dit, dat dage-

De eerste stoomketel rond 1875 geplaatst op Garenvreugd.
Familiearchief Visser

Op advies van schoonpappa werd in 1872 een stoommachine gekocht die zowel de nieuwe wasmachines aandreef, als voor warm water zorgde. Voor de stoomma-
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lijks de olielampen in de huizen en werkruimten verzorgd
moesten worden: schoonmaken, pitten snuiten en olie
bijvullen, aansteken en doven. Een meisje was hiermee
belast en had daar de hele dag werk aan.

de tuinen van de Schaepmanlaan te zien is. Pas rond 1920
kwamen er vrachtwagens in het bedrijf.
De mannen deden het zware werk: het sjouwen van het
wasgoed van machines naar de droogschuur, het laden
en lossen van de wagens en/of spoorwagons. Het wasgoed werd meestal in grote rieten manden vervoerd. Ook
werkten de mannen in de zeepziederij voor de productie
van de eigen zeep (waarvan het recept zorgvuldig geheim
werd gehouden). De vrouwen sorteerden en merkten de
was. De was ging in netten met een nummer dat bij de
klant hoorde. Witte was, bonte was, fijne was enzovoort.
Fijne was werd vaak apart door de vrouwen behandeld.
Na het wasproces werd de was gedroogd in de droogschuur. Daarna werd alle vlakke was gemangeld (een
grote zware machine met zes verwarmde mangelrollen).
Vervolgens waren er de plat-, hoofd-, overhemd- en fijnstrijksters (van stukken met plooien, ruches en strikken).
Dan volgde de eindcontrole, het vouwen en de verpakking. Tot in de twintigste eeuw konden klanten vragen
om aanlevering van de was ‘vochtig en toegeslagen’ of
om aanlevering ‘droog, gestreken en op kastmaat’. In

Bedrijfspersoneel
Naast de eigenaar en zijn vrouw zelf kwamen ook de zonen na hun schoolopleiding in de zaak. De kinderen (jongens en meisjes) waren sowieso gewend om van jongs af
aan mee te helpen.
Willem was vooral betrokken bij het deel van verkoop en
financiën. Zijn vrouw Jeanette stuurde het operationele
deel van het wasserijbedrijf aan. Direct onder hen was er
de wasbaas en het hoofd van de linnenkamer/strijkerij.
Beide functionarissen hadden een huis op het terrein
(ze konden dus vroeg beginnen en lang blijven!). Garenvreugd had drie koetsiers in dienst, waarvan er een,
Piet van den Berg, met vrouw en kinderen op het terrein
woonde. Zij bewoonden het huis meest westelijk op het
terrein, vlak tegen de brede spoelsloot die nu nog achter

Woonhuis van de heer Vis, Bloemendaalsestraatweg 31, rechts nr. 33. Gebouwd in 1870 en rond 1900 verbouwd tot winkel. In 1987
is bij een verbouwing de erker weggehaald. De foto is gemaakt ca. 1905-1910.
Beeldbank Noord Hollands Archief
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het eerste geval liet men het eigen huispersoneel de was
drogen en strijken en in het tweede geval liet men de
was, gestreken en wel, gevouwen op de juiste kastmaat
aanleveren. Het hoofd van de linnenkamer onderhield
daartoe contact met de klant en/of diens personeel. Ter
plekke werd met een meetlat de juiste maat opgemeten,
waarop geleverd werd.
Het hoofd van de linnenkamer was de best betaalde
kracht, met direct daarachter de fijnstrijkster. De verhouding van het aantal mannen en vrouwen was ongeveer
1:4.

herberg De Blauwe Druif (nu het Dekamarkt terrein), het
Blekersveld en op het terrein zuidelijk van het Schoterkerkpad, waar de familie Koelemij bollen teelde en waar
ook nu nog de oude bollenschuur te zien is. Rond 1910
verplaatsten veel telers hun bedrijf naar buiten de regio
wegens de noodzaak tot schaalvergroting.

Het personeel kwam uit de directe omgeving, dus Santpoort, Bloemendaal, Schoten en Haarlem. Naast koetsier
Piet van den Berg weten we ook dat rond 1905 de stoker,
de heer Vis, in de buurt woonde, namelijk op Bloemendaalsestraatweg 31, Santpoort-Station. Zijn schoonmoeder dreef op nummer 33 een kruidenierswinkel.

Schoterkerkpad en woonhuis met bollenschuur (links op
foto) 1933. Op de afbeelding de familie Zweiphennig , die
daar rond 1933 woonde. Van ongeveer 1900 tot 1912/13
woonde hier de familie Koelemij.
Archief J. Philips

Grote renovatie 1898
Door het toenemende toerisme in de regio — hotels en
pensions in Bloemendaal, Velsen en Zandvoort — nam de
vraag naar wasserijcapaciteit toe. Bij Garenvreugd waren
de verbeteringen uit 1872 achterhaald en naast grotere
en snellere machines was er behoefte aan een modern
bedrijfsgebouw. Maar deze plannen vereisten een grote investering. In 1898 beschikte Garenvreugd nog over
twaalf hectare grond, feitelijk een luxe restant uit de
tijd dat men nog bleekte. Op hetzelfde moment zocht
de Haarlemse Binnenlandse Exploitatie Maatschappij
(B.E.M.) naar beschikbare grond om woningbouw te realiseren.
Willem verkocht met name kavels bos– en duinterrein
aan de zuidkant van Garenvreugd aan de B.E.M., waar
een deel van het Duinlustpark op gebouwd zou worden.
Met de vrijgekomen fondsen werd aan de noordoostkant
van Garenvreugd een nieuwe wasserij met stookhuis
neergezet.
Op de Messe in Düsseldorf werden wastrommels, centrifuges, mangels en ketels gekocht. Deze deels zware
machines werden per spoor naar Santpoort-Station vervoerd en door de Duitse monteurs ter plekke opgesteld.
Er was een ketel bij ter lengte van 15 meter. Deze werd
op rollen, door middel van treklieren over de Jan Gijzenvaart verrold. Men had een week voor het transport no-

Woonhuis koetsier Piet van den Berg, met een bollenveld op
de voorgrond. Rond 1900.
Beeldbank Noord Hollands Archief

Bollenteelt
Na de omzetting van de blekerij naar stoomwasserij in
1872 was er steeds minder behoefte aan het beschikbare
land voor het bleken. Delen van de grond werden vanaf 1890 gebruikt voor het kweken van bollen. Voor dit
doel werden drie tuinknechten aangetrokken en werd
een opslagloods en een nieuwe droogschuur gebouwd.
Er werden narcissen, onder andere de Golden Spur, en
hyacinten geteeld. Gedurende dertig jaar was de bloembollenteelt een kleine, maar rendabele bedrijvigheid. De
aanpalende blekerijen Middenvaart en Hoek en Vaart gebruikten ook voormalige bleekgrond voor de bollenteelt.
Ook tuinders op Jan Gijzenvaart schakelden over op de
lucratieve bollenteelt, bijvoorbeeld op de gronden achter
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verkreeg men een groot deel van het seizoenwerk van de
horeca in de regio. Er moest nu in het seizoen dagelijks
op Zandvoort gereden worden. De investeringen zouden
gedurende vijftien jaar hun vruchten afwerpen. De Eerste
Wereldoorlog luidde een periode van economische neergang in, die zijn weerslag niet zou missen.

Zondagsrust
Op zondag ging men eerst naar de kerk. Santpoort-Station viel onder de kerk van Schoten, de Sint Bavo. Anders dan over het Schoterkerkpad naar de kerk te lopen,
kwamen veel kerkgangers per paard en wagen (rijtuig,
sjees, tilbury e.d.), of met de fiets. Het voorplein van de
Sint Bavo was direct na de bouw in 1857 al vergroot ten
behoeve van de parkeergelegenheid van de vele wagens,
waamee men uit de wijde omgeving aankwam en er waren zelfs stallen bijgebouwd. De kerk en de (openbare)
school waren voor ouderen en kinderen dé plek voor
sociaal contact. Aan de Rijksstraatweg beschikte men
over een openbare lagere school (95% katholieke leer-

De stoomketel van 15 meter lengte die langs de Vaart gerold
werd.
Familiearchief van Hooff

dig, aangezien de weg niet al te breed was en er passage
voor het verkeer moest vrij blijven. Twee bruggen over
de vaart moesten extra worden versterkt om de last te
dragen. Voor de grotere capaciteit van de ketel was het
nodig een hogere schoorsteen te bouwen en ook werden
de droogzolders van de nieuwbouw van een centraal
verwarmingssysteem voorzien.
Door de moderne machinale inrichting kon Garenvreugd
korte levertijden en concurrerende prijzen garanderen en

Santpoortse blekers. V.l.n.r. Bruno Klauwers (Hoek en Vaart), Willem van Hooff (Garenvreugd), Henricus Klauwers, pastoor te Den
Helder, en broer van de daarnaast zittende Jan Klauwers (Middenvaart). 1885
Familiearchief van Hooff
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Garenvreugd in de literatuur

lingen). maar in 1905 moest toch de eigen katholieke St.
Bavoschool aan de Jan Gijzenvaart in gebruik worden genomen (nu de Stay Okay).
Bij thuiskomst uit de kerk kwam de familie bij elkaar en
vaak kwamen de buren mee. De blekers van Hoek en
Vaart, Middenvaart en Garenvreugd hadden goede zakelijke contacten met elkaar en na het kerkbezoek zochten
zij elkaar vaak op. De kinderen konden dan mooi met elkaar spelen, terwijl de ouderen de week doornamen.
De kinderen vonden in het terrein zuidelijk van Middenvaart en Garenvreugd een prachtig speelterrein met bos
en beekjes. Als de jongens gingen vissen, konden de
meisjes in elkaars poëzie- album schrijven. In 1887 schreven Marie en Lena van Hooff, dan veertien en twaalf jaar
oud, voor Dora Klauwers van Middenvaart gedichtjes in
haar album. Marie deed dit zelfs in het Frans.

Fragment uit de biografie van Willem van den Hull, 1778
– 1854. Onderwijzer en kostschoolhouder (sinds 1807),
van de Franse school aan de Jansstraat in Haarlem, zanger en violist.
“… Hij besloot dus naar Haarlem te gaan, in welks fraaie
dreeven hij zich vleide, het teekenen weer op te vatten en
in de eenzaamheid rust voor zijn gemoed te vinden. Het
waren vooral de boschrijke streeken achter Bloemendaal,
die hem het meest bekoorden, inzonderheid dat gedeelte achter Garenvreugd, eene bleekerij van de Heer Pieter
van Eeken, met wien hij uit dien hoofde kennis maakte,
en die het hem vergunde, zoo dikmaals hij zulks verkoos
bij hem te komen uitrusten. “

Fragment uit: Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout bron: Camera Obscura, N. Beets, 1839.
“… ik beloofde mijn medische student behalve de schatten van de Breezaap, ook nog bloeiende exemplaren
van Aristolochia Clematis op de weg tussen Zomerzorg
en Velzerend. Bij de gemeentegrens gerakend zouden
wij en passant de alleraardigste bleekerij Gaarenvreugd
kunnen aandoen, om aldaar van de bleeker, die behept
is met een charmante Brabantse tongval, een kruik frisse karnemelk, welke drank een wezenlijk bestanddeel
vormt van het bleekproces, te bekomen voor de luttele
som van een halve stuiver…”.

Het poëziealbum van Dora Klauwers met de versjes van
Marie en Lena van Hooff uit 1887.

Ontspanning
Activiteiten voor de ouderen vonden vaak plaats na de
warme maaltijd tussen de middag. Er werden op het
voorplein schijven geplaatst voor wedstrijden boogschieten, of er werd een ton met Goudse pijpenkoppen
neergezet, welke pijpen dan met de buks beschoten
konden worden. Voor dit doel werd met regelmaat een
vat ‘misbaksels’ uit Gouda aangekocht. In de tuinen aan
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Jan en Lena van Hooff met hun kinderen op het voorplein van Garenvreugd met op de achtergrond de paardenwei (1912). Deze wei
bestaat nog steeds, maar nu als plantsoen op de Schaepmanlaan.
Familiearchief van Hooff

de westzijde van de Schaepmanlaan worden nog met
regelmaat pijpenkoppen gevonden. Men heeft zich lang
afgevraagd hoe die daar waren terechtgekomen. In veel
huizen stond in die tijd een geweer of buks, voor de jacht
en voor de veiligheid.
In de zomer was zwemmen in de grote spoelsloot een
regelmatige afleiding. Deze spoelsloot kwam vanuit het
zuiden richting Garenvreugd en werd gevoed door wellen op eigen terrein (nu duingebied Johan Verhulstweg
en Krommelaan). Deze spoelsloot liep langs de westgrens van Garenvreugd en is als waterloop nog zichtbaar
achter de tuinen van de Schaepmanlaan en Alberdinck
Thijmlaan.
Naast het afschieten van schadelijk wild, was het schieten op snoek in deze spoelsloot een gewilde sport. In dit
heldere water kon men vaak snoek zien staan, op wacht
naar voorbij zwemmende prooi. Het was een sport die
grote behendigheid vereiste en vaak werden er mooie
exemplaren geschoten.
Op zondag gingen Willem van Hooff en zoons wel eens
een partijtje biljarten. In Bloemendaal bij Hotel Welgelegen of bij Hotel Duinlust aan de Jan Gijzenvaart. In Bloemendaal was een sociëteit opgericht met Hotel Welgelegen als centrum. Hier kwamen vaak leden samen met
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bekende namen als Eldering, Koolhoven, van der Vliet,
Rouwens en Bispinck. Ook Klaas Pander uit Haarlem, de
rivaal van Jaap Eden was vaak aanwezig. Er werd gebiljart,
gekaart, gekegeld en over politiek gesproken.

Bieden en mijnen
Als jongeling had Willem van Hooff nog een andere vrijetijdsbesteding: als achttienjarige bezocht hij met vrienden
publieke veilingen, waar zij met bieden en mijnen in het
bezit probeerden te komen van het plokgeld1 om zo extra
zakgeld te vergaren. In 1868 vond de verkoop van Hotel
Velserend plaats (in de Weijman op Santpoort-Dorp). De
vrienden waren aanwezig en Willem deed het hoogste
bod in de hoop, dat het weer afgemijnd zou worden. Dit
gebeurde echter niet en hij werd dus de koper van Hotel Velserend! Met de moed in de schoenen gezakt ging
hij naar huis, waar ’s avonds de notaris zich bij zijn vader
aandiende. Of Willem er ook even bij wilde komen?
Tot zijn verbazing vroeg de notaris of hij namens een andere gegadigde de koop kon overnemen, een oplossing
1 premie bij een veiling van onroerend goed, voor degene die na het
afhameren van het bod, het laatst verhoogd heeft
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die zonder verlies tot stand kwam. Willem was terstond
genezen van zulke spelletjes.
De koper van Hotel Velserend werd de familie Van den
Berg, die het hotel vele jaren heeft beheerd en waar gedurende langere tijd Jaap Eden in huis heeft vertoefd.
Willem bleef een graag geziene gast op Velserend, waarbij de eigenaar nog graag eens het oude verhaal ophaalde.

Bloemdaals Begin en Velserend waren jaren daarvoor al
gestopt. Hoek en Vaart zou een van de weinige wasserijen zijn, die nog lang na de Tweede Wereldoorlog zou
bestaan. Pas in 1995 werden de activiteiten onder Newasco overgeplaatst naar Alkmaar. Alleen wasserij Rhee
(Heemstede) en Slenders (Heemstede en Santpoort) zijn
als wasserij in de regio nog bestaand.
Zo eindigde het hoofdstuk van vier eeuwen van bleekprofessie in het dorp. De bouwers van het Duinlustpark en
andere woonwijken konden vanaf 1870 beschikken over
de gewilde grond ten behoeve van forenzen die graag
buiten wilde wonen. Op de voorlaatste bleekgrond verrees de Hoek en Vaarthof en rond het Blekersveld (achter
de Dekamarkt) worden nu nieuwe woningen gebouwd.

Slechte tijden
In 1912 werd Willem plotseling ziek en overleed hij. Zijn
zoon Jan (1880-1944), was in 1898 in de zaak gekomen
en zette het bedrijf in 1912 voort. De bedrijfsvoering werd
steeds moeilijker.
Door de Eerste Wereldoorlog liep de economie terug en
het toerisme en emigratie vielen weg, met directe gevolgen voor de omzet. Door schaarste werden producten
(zeep) duurder en moesten, in een krimpende markt,
prijzen verhoogd worden. Steeds minder partijen konden het zich permitteren de was ‘de deur uit te doen’.
Daarbij was er al langere tijd sprake van overcapaciteit
in de regio. Haarlem kende ongeveer 100 (!) wasserijen,
Heemstede 28 en Jan Gijzen 5. Nogal wat instellingen
beschikten over eigen faciliteiten (bijvoorbeeld ziekenhuizen). De meeste wasserijen hadden rond 1880 hun
investeringen gedaan en nu, rond 1920, moest men weer
gaan moderniseren: stoom werd vervangen door elektriciteit. Voor veel partijen betekende dit einde verhaal.
Eind jaren twintig kwamen daar de Beurskrach en de crisis nog overheen. In de groep van ‘Haarlemsche Wasch
industriëlen’ — waar grotere wasserijen lid van waren —
was het niet de vraag óf een bedrijf ten onder zou gaan,
maar wanneer. Garenvreugd liquideerde in 1938. De activiteiten van Middenvaart waren al eerder overgenomen
door Hoek en Vaart, toen in handen van de familie Huijg.

Bronnen:
• Hooff, L.J.M. van, Twee Eeuwen Garenvreugd (juni,
1963).
• Van Dorpsstatie tot Stadsparochie 26 juni 1844-1944,
Historische Schets van de parochie van O.L. Vrouw van
zevensmarten en Sint Bavo te Haarlem-Noord (Haarlem, 1944)
• Onderzoek, publicaties en lezingen door de schrijver van dit artikel over de historie van het dorp
Santpoort-Zuid en de blekerijen in Santpoort e.o.
Veel informatie is ontleend aan contacten met
de families van de voormalige Santpoortse ‘wasbazen’, o.a. Huijg (Willemse) en Klauwers (Tom
Visser) en de familie Slenders (Haarlem/Santpoort) en de families Beelen en Visser (Heemstede).
Voor meer informatie over blekerij Garenvreugd: Jan
Morren, ‘Blekerij Garenvreugd’ De Zandpoort 23 (2010)
30-36.
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