Jan Morren

De blekerij Watervloed
Inleiding
welde. Jelis overlijdt voor 1620, bij een verkoop van een
woning in Santpoort wordt gemeld dat hij overleden is
en ook een blekerij bezat in Aelbertsberge, het huidige
Bloemendaal.2 Zijn blekerij gaat over naar Michiel van der
Broeck, op welke wijze is niet bekend. In 1620 is Michiel
van der Broeck 1.030 gulden schuldig aan de timmerman
Duijndam vanwege geleverde materialen en arbeidsloon
ten behoeve van een huis en “timmeragie” op zijn blekerij
aan de Jan Gijsenvaart. Michiel heeft dus als nieuwe eigenaar geïnvesteerd in de blekerij om deze te moderniseren
en/of uit te breiden.3 In 1627 verkoopt hij de blekerij aan
Jaekes Verschuijre voor 1800 gulden. Bij deze verkoop
blijkt dat het gaat om een volwaardige garenblekerij met
woonhuis, looghuis, spoelhuis met spoel, melkhuis, pakhuis, schuur, wagenhuis en erf. Dit alles staat op het land
van Heijndrix van Berckenrode die burgemeester is van
Haarlem die dan één van de eigenaren is van de vaart
en de afgraven gronden. Het is mogelijk dat Michiel zijn
blekersnering op een andere plaats voortzet of apart verkoopt, want hij houd het blekersgereedschap zelf in bezit.4 Jaekes Verschuijre zet de garenblekerij voort tot zijn
overlijden, waarna de blekerij overgaat naar zijn zoon Jan
en dochter Susanna. Susanna is getrouwd met Maerte
Pieterse. De blekerij wordt voor zover we na kunnen gaan
opgedeeld over de beide kinderen. De man van Susanna
overlijdt in of voor 1668, hierna moet zij mogelijk om financiële redenen een blekerij gedeelte in 1668 verkopen
aan Jan Abramse Malefijt voor 250 gulden. Het blekerij
gedeelte bestaat uit een blekerhuisje en een spoelhuis
met de verbetering. Bij de verkoop is niet het tuintje aan
de oostzijde van de blekerij inbegrepen. In 1669 gaat het
zeker mis met haar financiën, want in dit jaar verkopen
haar curatoren nog een blekerij gedeelte voor 830 gulden aan Gerrit Janse. De beide blekerij gedeelten liggen
tussen de blekerij Garenvreugd die in bezit is van Gilles
van Eecke en het blekerij gedeelte dat in bezit van haar
broer Jan Verschuijre.5 Het blekerij gedeelte dat aange-

In de serie over de blekerijen aan de Jan Gijsenvaart in
Santpoort- Zuid is de blekerij Watervloed de volgende die
de aandacht krijgt. In de serie Kastelen en buitenplaatsen
in Velsen, geschreven door de auteur, is de geschiedenis
van blekerij en zijn opvolger de buitenplaats Duinlust al
beschreven. Maar intussen zijn door de auteur nieuwe
historische feiten bovenwater gehaald waardoor het interessant is om opnieuw in te gaan op de blekerij periode
van deze latere buitenplaats. De blekerij Watervloed lag
ter hoogte van de Duinlustparkweg en had zijn hoofdingang aan de huidige Bloemendaalsestraatweg. Zowel de
Duinlustparkweg als de woonwijk Duinlustpark zijn vernoemd naar de opvolger van de blekerij.
De blekerij is aangelegd op de afgegraven oude duinen
langs de Jan Gijsenvaart. Hier is al aandacht aan besteed
in de vorige publicaties over de blekerijen. Ook in het gebied van deze voormalige blekerij is het landschap door
de eeuwen heen aanzienlijk veranderd. De oude duinen
verdwenen en na vele tussentijdse veranderingen ligt er
nu een woonwijk.

Een blekerij op gepachte grond
Zoals alle blekerijen langs de Jan Gijsenvaart staat de blekerij Watervloed aanvankelijk op gepachte grond en zijn
alleen de opstallen het eigendom van de bleker. Bij het
vorderen van de aanleg van het laatste deel van de Jan
Gijsenvaart en het afgraven van de oude duinen komt
ook afgegraven terrein ter beschikking voor de stichting
van de blekerij Watervloed. Wanneer deze blekerij gesticht is blijft in het ongewisse. In 1612 is Pieter Van Blanckenvoort één van de eigenaren van de Jan Gijsenvaart
en het af te graven gebied. Als hij in dit jaar zijn vierder
part in het geheel verkoopt zijn er vier blekerijen aan de
vaart.1 Eén daarvan is de blekerij van Jelis of Gilles Janszoon, dit is de blekerij die we later kennen onder de naam
Watervloed. De blekerij ontleend zijn naam aan het
overvloedige water dat hier uit de oude duinen omhoog
1

2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 96v.
3 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 171v.
4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 151v.
5 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 118r en 126v.

NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 957 fo. 97r.
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Afbeelding 1. De blekerij aangegeven met de letter h is de blekerij Watervloed in 1715.
J. Morren, naar de kaart van Antony van Velsen.
Origineel Noord-Hollands Archief, Kennemer Atlas, Haarlem.

kocht wordt door Gerrit Janse gaat de blekerij genaamd
“In de Bogt” vormen. Op deze blekerij wordt apart terug
gekomen. Na het overlijden van Jan Abramse Malefijt
wordt zijn zoon Gilles Malefijt 1686 als huurder genoemd
van de gronden waar de blekerij op staat. De vaart en
de gronden zijn dan deels in bezit gekomen van de stad
Haarlem. Na het overlijden van Jan Verschuijre komt zijn
gedeelte van de blekerij voor 1671 in bezit van zijn weduwe. Daarna is niet duidelijk hoe het verder gaat met dit
blekerij gedeelte, in 1686 wordt de weduwe niet meer
als huurster genoemd van de grond waar de blekerij op
staat.6 Uit eindelijk komen de beide blekerij gedeelten in
bezit van Gillis Isacqsen Malefijt, het is niet duidelijk of
het hier weer om de zoon of de kleinzoon gaat van Jan
Abramse Malefijt. Aanvankelijk verkoopt hij de blekerij
in 1708 aan Abraham Mens voor 3.250 gulden. Maar dit
zal niet doorgegaan zijn want in het zelfde jaar verkoopt
hij uiteindelijk de blekerij aan Jan Coreneliszoon Malefijt,
hoe de familie relatie ligt is niet duidelijk. De verkoop de

verkoop wordt de blekerij met zijn toebehoren wordt omschreven als:7

6

7

Een huis met omliggende beplanting en “beheining”
(hekwerk).
Een wringbank met zijn steilen en bank.
Een askot (ashok) met de steen en de asbak waar men de
as in zeeft, (de as wordt gebruikt voor het logen van het
te bleken artikel).
Drie melktorens (hier wordt de melk in opgeslagen).
In de grond een pomp met loden pijpen die het water ophaalt uit de sloot.
Drie fornuis kozijnen met koperen deuren (dit zullen de
voorzijde zijn van de gemetselde fornuizen waar de loogketels op warm gestookt worden).
Een schep.
Een lekkuip.
Vier onderbakken aangebracht in de grond.
Een goot boven de ketel.

NHA. ORA. Velsen, inv. nr.962 fo. 153v en inv. nr. 965 fo. 135v.
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NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 921 fo. 2v en 3r en inv. nr. 968 fo. 4r.

Een spoel.
Voor het overige alles wat aard en nagelvast is.

door de blekers in Holland. Aanvankelijk kan men de
kwaliteit van het bleken rond Haarlem niet evenaren,
maar hier komt verandering in. Daarbij komen nog de
nieuwe chemische vindingen in Duitsland en Frankrijk
aan het eind van de 18e eeuw. Op den duur worden de te
bleken producten uit andere streken en landen niet meer
naar Holland gestuurd. Omzet en inkomsten zijn in neergaande lijn waardoor de blekers de huren niet meer kunnen opbrengen. Dit leidt er weer toe dat de huurprijzen
van de gronden langs de Jan Gijsenvaart dalen en in een
aantal gevallen ontstaat een grote achterstand in de betaling van de huur. De exploitatie van de gronden is voor
de stad Haarlem niet rendabel meer. In 1754 bestuit het
stadsbestuur de gronden langs de Jan Gijsenvaart per opbod te verkopen. De huurders verzetten zich daar tegen
omdat zij onder andere de baatzucht van de toekomstige
particuliere eigenaren vrezen. De burgemeesters van de
stad Haarlem zwichten hiervoor en verkopen de gronden
direct aan de eigenaren van de blekerijopstallen. Zo ook
Guurtie Jans Kempe, die de grond in 1755 koopt van de
stad Haarlem voor 4095 gulden. De grond van de garenblekerij omvat dan 1660 roede en 55 voeten, Rijnlandse
maat, wat gelijk is aan circa 23.577 m2. Daarbij hoort
dan nog een droogberg achter de blekerij in de wildernis, groot 168 roeden en 56 voeten wat gelijk is aan circa
2401,5 m2.11 Guurtie hertrouwd met Matthijs Hartsbroek
zij houden de blekerij aan tot 1764, in dit jaar verkoop zij
de blekerij als erfgename van haar overleden man en te
samen met Mathijs de blekerij aan Simon Kluiskens Simonszoon uit Velsen. Simon betaald 2000 gulden voor
de opstallen en voor de grond moet hij 140 gulden per
jaar betalen aan de verkopers zolang zij leven. Hiermee
verwerven Guurtie en Mathijs een vaste bron van inkomsten voor de rest van hun leven. Verder wordt vastgelegd dat Willemijntje Korse Kops, zij is een kleinkind
dat voortkomt uit haar eerste huwelijk, een bedrag van
300 gulden krijgt uitbetaald als zij de leeftijd van 25 jaar
heeft bereikt, of als zij in het huwelijk treed. Dit krijgt zij
ter voldoening van de legitieme portie die zij via de zijde
haar overleden moeder verkrijgt, uit de erfenis van haar
vader en grootvader. De blekerij wordt bij de verkoop
omschreven als een garenblekerij genaamd Watervloed
met een woonhuis, melkhuis, looghuis, stalling, schuren,
spoel, betimmeringen, acht bleekvelden, een kraak, erf,

De blekerij wordt in het zuiden begrensd door Jannetje
Voet de eigenaresse van de blekerij In de Bogt en in het
noorden door de weduwe Verstraten de eigenaresse van
de blekerij Uitvlugt. Op een kaart uit 1715 is te zien dat
de grens tussen Velsen en Bloemendaal schuin door de
blekerij loopt. Maar voor het totale gebied van de blekerij
wordt de verponding (belasting) betaald aan de Staten
van Holland via de inning door schout en schepenen van
Velsen.
In 1721 wisselt de blekerij opnieuw binnen de familie van
eigenaar. De blekerij wordt verkocht aan Isack Barentse
Malefijt voor 3.500 gulden. Voor de huur van de grond
moet 160 gulden per jaar betaald worden aan de stad
Haarlem. Tevens wordt aan verponding (belasting) 16
gulden en 18 stuivers betaald per jaar.8 Isack Barentse
is de eerste bleker waar we wat meer van weten. Hij is
getrouwd met Steijntie Aelberdz Visser, uit dit huwelijk
komt hun enige kind Lijsbeth voort. Hij wordt genoemd
als schepen van Velsen. Steijntje komt te overlijden
waarna hij hertrouwd met Maria van Westendorp, uit dit
huwelijk komen geen kinderen voort. In september 1730
overlijd Isack Barentse Malefijt waarna zijn weduwe en
zijn enige kind ieder voor de helft eigenaar worden van
de garenblekerij. De blekerij met zijn gereedschappen
wordt getaxeerd en overgegeven aan de weduwe. Zij wil
de blekerij niet voorzetten en verkoopt de blekerij mede
namens haar stiefdochter in 1731 aan Pieter Corze Cops
die woont in Haarlem, voor 2.000 gulden.9 Pieter kan de
som niet in één keer opbrengen, hij houdt een schuld
van 1.600 gulden bij de weduwe. Als onderpand dient
de blekerij die hij aangekocht heeft. Tevens wordt vastgelegd dat de stiefdochter van de weduwe recht heeft op
deze 1.600 gulden.10 Pieter Corze Cops is getrouwd met
Guurtie Jans Kempe, hij overlijdt voor 1755. Er komen veranderingen voor de blekers in het toenmalige Holland. In
de 18e eeuw begint zich een verval af te tekenen in de blekers nering. De concurrentie van de Vlaamse, Brabantse
Duitse en Franse blekerijen neemt toe en wordt gevoeld
8 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 fo. 8v en inv. nr. 967 fo. 12r.
Nationaal Archief den Haag, Financie van Holland, toegang nr. 528,
inv. nr. 5.
9 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 geen fo. nr. en inv. nr. 968 fo. 73r.
10 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 41v en 91r.

11 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 99r.
Regtdoorzee Greup-Roldanus S.C. Geschiedenis der Haarlemmer
Bleekerijen, ’s Gravenhage, 1936.
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approprieerd (toegevoegd). (Opmerking, de roedemaat
is in de Franse tijd in grootte gewijzigd).
Tussen de blekerij Watervloed en de voormalige blekerij
Uitvlugt loopt een scheidingssloot waardoor het vuile
water geloosd wordt in de Jan Gijsenvaart. En er is ook
een schone sloot die rechtstreeks naar het duin loopt.
Dit wijst er op dat er in het waterhuishoudingsysteem
op de blekerijen gescheiden sloten zijn voor het schone
en het vervuilde water. Dit was zeer belangrijk want de
blekerijen zijn in het verleden sterk vervuilende bedrijven
geweest maar tijdens het bleekproces moesten zij geen
last ondervonden van het eigen of het vervuilde water
van de buren.13 Rond 1817 wordt de grens tussen Velsen
en Bloemendaal ter hoogte van de blekerijen gewijzigd
en komt de blekerij voor een groter deel te liggen in de
gemeente Velsen. Deze grenswijziging zal te maken hebben met het feit dat in die tijd het kadaster wordt ingevoerd en dat een gemeentegrens niet meer dwars door
percelen mag lopen. Simon hield de voormalige blekerij
Uitvlugt in bezit met uitzondering van de in de akte genoemde beplante strook grond die bij Watervloed werd
gevoegd. Uiteindelijk komt ook de blekerij Uitvlugt in bezit van Walraven. Als Walraven de blekerij koopt is hij nog
minderjarig, het wordt dan ook bij de aankoop van de
blekerij vertegenwoordigd door zijn voogden. Het gaat
schijnbaar niet naar wens met de exploitatie van de blekerij, want in 1821 verkoopt hij de garenblekerij aan Hendrik Huijgens voor 15.000 gulden. Bij de verkoop zijn alle
vaste gereedschappen in begrepen met uitzondering van
de grote bok met zijn toebehoren en de koperen stijfselketel uit het bokhuis. De duingrond achter de blekerij is
belast met een erfpacht van 3 gulden en 60 cent per jaar
die betaald moet worden aan de landelijke Domeinen. Bij
de verkoop zijn verder nog inbegrepen een hoekje grond
met opgaande bomen aan de Jan Gijsenvaart en de helft
van de voormalige kleerblekerij “In de Bogt” waarvan de
opstal is gesloopt in 1805. De helft mag nooit betimmert
of beplant worden of een belemmering aangebracht
worden waardoor het bestaande uitzicht wordt weggenomen. Tevens behoord bij de verkoop de voormalige
blekerij Uitvlugt met woonhuis, schuur en erf en een stuk
duingrond in de Wildernis of de Moolenduinen. Hendrik
Huijgens is lid van de Gedeputeerde Staten van Noord
Holland en woont in Haarlem.14 Hendrik vormt de blekerij

Afbeelding 2. Een van de garenblekerijen in de omgeving
van Bloemendaal. Op de achtergrond de buitenplaats Hartenlust en de kerk in Bloemendaal. Op deze afbeelding zijn de
blekersknechten de garens die op de bleekvelden liggen met
water uit de gietsloten nat te houden.
Anoniem schilderij, Frans Hals Museum Haarlem.

werf, tuinen, boomgaarden, met bepoting en beplanting
en een droogberg. Het is voor de eerste keer dat de naam
Watervloed wordt genoemd.12 In 1771 verwerft Simon de
naast liggende blekerij Uitvlugt en voegt die bij de blekerij
Watervloed. Hoe het verder gaat met Simon is beschreven in het leden bulletin “De Zandpoort” uitgegeven in
2007. In 1800 verkoopt Simon de blekerij Watervloed aan
Walraven Laurentius Walraven die woonde in Beverwijk
voor 10.000 gulden. De blekerij wordt hierbij als volgt beschreven; De opstal en grond van een gaarenblekerije genaamd Watervloed bestaande uit woonhuis, washuis,
melkhuis, looghuis, schuuren, spoel en verder getimmerte, 8 bleekvelden, met een kraak , erf, werf, tuinen,
boomgaard, bepoting en beplanting. Groot 1660 roeden
55 voeten met een droogberg groot 168 roeden mitsgaders alle vaste gereedschappen. 910 roeden duingrond
zijn belast met 3,12 gulden erfpacht ten behoeve van de
Domeinen. Nog een bos beplant met elsten en een strook
grond beplant met willige en populen (populieren) bomen die niet zijn begrepen onder de meting maar van de
daarnaast gewezen blekerij Uitvlugt is afgenomen en ge12

13 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 199v.
14 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 21 akte 13.

NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 213 en inv. nr. 975 fo. 28v.
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Afbeelding 3. Duinlust in 1832.
J. Morren, naar het kadastrale minuutplans door F.J. Nautz.
Foto Noord-Hollands Archief, Kennemer Atlas.

Bloemendaal Sectie A, de percelen;

om tot een buitenplaats met boerderij, en geeft die de
toepasselijke naam Duinlust. Op het kadastrale minuutplan uit 1832 is te zien hoe de blekerij is omgevormd tot
buitenplaats, de buitenplaats is dan in bezit van Jacobus
Enschedé uit Haarlem
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Afbeelding 4. De buitenplaats of hofstede Duinlust. Op de voorgrond de zogenaamde koepel die als dagverblijf wordt gebruikt.
Daarachter de tot herenhuis en boerderij verbouwde blekersgebouwen. Naar rechts de oprijlaan die komt uit de richting van de
Jan Gijsenvaart.
P.J. Lutgers, ‘Gezigten in de omstreken van Haarlem’, 1837-1844.

Afbeelding 5. Ongeveer op de plaats van deze apartementen aan de Duinlustparkweg stond de bebouwing van de
blekerij Watervloed, later Duinlust.
Foto: J. Morren, 2009.
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Afbeelding 6. De Alberdingk Thijmlaan in Bloemendaal loopt
door het gebied van de voormalige blekerij Watervloed.
Foto: J. Morren, 2009.
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De buitenplaats zal door de tijd heen nog menige verandering ondergaan, onder anderen als hotel. Hiermee
eindigen we de geschiedenis van de blekerij Watervloed,
de geschiedenis van Duinlust kunt u lezen in deel één van
de serie Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen.15

• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 fo. 8v en inv. nr. 967 fo.
12r.
• Nationaal Archief den Haag, Financie van Holland, toegang nr. 528, inv. nr. 5.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 geen fo. nr. en inv. nr.
968 fo. 73r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 41v en 91r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 99r.
• Regtdoorzee Greup-Roldanus S.C. Geschiedenis der
Haarlemmer Bleekerijen, ’s Gravenhage, 1936.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 213 en inv. nr. 975 fo.
28v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 199v.
• NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 21 akte 13.
• NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 27 akte 30 en 31.
• Morren J., Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, Huizen
2002, blz. 20-25.
• Dam J.D. van, Nederlandse tegels, Utrecht, 1988, blz. 47,
56, 66, 80 en 85.

Een vervolg op dit artikel vindt u onder de titel “Wat de
bodem bewaarde” van Jan Morren.
Met dank aan Theo Nieuwenhuizen, Haarlem.

Bronnen
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 957 fo. 97r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 96v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 171v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 151v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 118r en 126v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr.962 fo. 153v en inv. nr. 965 fo.
135v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 921 fo. 2v en 3r en inv. nr. 968
fo. 4r.
15 Morren J., Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, Huizen 2002, blz.
20-25.
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Jan Morren

Wat de bodem bewaarde.
In De Zandpoort nr. 23 uit 2010 is de geschiedenis beschreven van de blekerij Watervloed. Deze blekerij was
gelegen aan de Jan Gijsenvaart ter hoogte van de Duinlustparkweg.
Archeologische vondsten in het gebied zijn mogelijk afkomstig van deze blekerij.

gekomen in een afvalkuil in de duinen achter Duinlust,
op de plaats waar nu de tegels gevonden zijn.

(Foto: J. Morren)

Tegel daterend uit de periode 1620-1640. De tegels uit de periode 1620-1640.

In november 2009 wordt langs de Duinlustparkweg en
de Johan Verhulstweg in Bloemendaal het riool vervangen. Theo Nieuwenhuizen van de Archeologische Werkgroep Haarlem documenteert deze werkzaamheden.
In de noordoosthoek van de kruising van de Johan Verhulstweg– Duinlustparkweg vindt men in de aanlegsleuf
delen van tegeltjes, fragmenten van mortel en stenen.
De vindplaats ligt binnen het gebied van de voormalige
blekerij Watervloed. De tegeltjes met de afbeeldingen
van een bloemenvaas en vogels dateren uit de perioden
1620-1640, 1630-1660 en 1650-1680.1 Opvallend is dat het
jaar 1620, waarin Michiel van der Broeck 1.030 gulden
schuldig is aan de timmerman Duijndam vanwege geleverde materialen en arbeidsloon ten behoeve van een
huis en “timmeragie” op zijn blekerij, valt in de periode
van de tegels uit 1620-1640. Het is dus aannemelijk dat
de tegels uit die periode afkomstig zijn uit het huis dat
Michiel toen heeft laten bouwen. De tegels uit de latere
perioden zijn mogelijk aanvullingen geweest op het eerste tegelwerk.

Kwaliteit

De tegels daterend uit de periode 1630-1660.

De tegels zijn van mindere kwaliteit gezien de uitvoering
van het glazuurwerk. Het zal tweede keus geweest zijn:
de blekers uit die tijd kunnen zich veelal geen grote investeringen permitteren bij het opstarten of uitbreiden
van een blekerij, dus wordt er bezuinigd op het gebruikte
materiaal. De inkomsten per jaar variëren immers sterk.
De tegels kunnen weer verwijderd zijn bij de verandering
van blekerij naar buitenplaats of bij de verbouwing en
vergroting van de voormalige blekersgebouwen bij de
stichting van het hotel Duinlust in 1878. Daarna zijn die
mogelijk tezamen met ander afbraakmateriaal terecht1

(Foto: J. Morren)

(Foto: J. Morren)

Met dank aan Theo Nieuwenhuizen, Haarlem.

Dam J.D. van, Nederlandse tegels (Utrecht, 1988)47, 56, 66, 80, 85.
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