Jan Morren

Blekerij In de Bogt
Inleiding
geworden van een blekerij met een huis, watervolmolen
en een windvolmolen waaruit later de hofstede Watervliet ontstaat. Deze blekerij lag ter hoogte van het Stratingplantsoen in het huidige Velsen-Noord. Josephus
Coymans is heer van Bruchem en Nieuwwaal en woont
in Haarlem. Hij bekleedt de functies van meesterknaap,
baljuw, houtvester van Brederode en stadhouder der
leenen. Hij is getrouwd met Jacomina Trip. Josephus zal
meegedeeld hebben in de rijkdom van zijn vader.3 Hij
int voor zijn moeder de huur van de grond waarop de
blekerij In de Bogt ligt, dit is 25 gulden per jaar.4 Gerrit
Janse houdt de blekerij in bezit tot 1671, dan verkoopt hij
de opstallen van de blekerij voor 600 gulden aan Charel
van Doorn.5 Hierna komen we in een periode dat niet veel
bekend is over de eigenaren van de blekerij. Wat de grond
van de blekerijen betreft weten we meer uit deze periode. In 1682 schenkt Dorothea Berck die intussen weduwe
is geworden haar huis en erf in Alblasserdam, waar zij
woont, haar zeven achtste part in de Jan Gijsenvaart, de
gronden van de blekerijen en het warmoesland (tuinland
aldaar) aan haar zoon Balthazar Coijmans.6 Bathhazar is
tot 1677 de eigenaar van de hofstede De Kruidberg onder
Santpoort geweest.
Op een of andere wijze komen de zeven achtste parten
in de Jan Gijsenvaart, de grond van de blekerijen en het
warmoesland terug in het bezit van de weduwe.
Na haar overlijden verkopen de executeurs in haar testament de parten in 1686 aan de burgemeesters van Haarlem te behoeve van de stad. Hieronder de grond van de
blekerij In de Bogt waarvan de opstallen in dat in bezit
zijn van Cornelis de Graaf. De verkoop gebeurd onder de
conditie dat de kopers de vrije doorvaart hebben door de
vaart. Dat zij de bruggen over de vaart behoorlijk onderhouden. De sluis die ligt onder de brug in de Leckbuurt,
waarover de Heerenweg loopt, is in het verleden bekostigd door de gebruikers van de blekerijen aan de vaart.

De blekerij In de Bogt is een kleine blekerij geweest die
lag bij de bocht in de Jan Gijsenvaart op de plaats waar
de vaart in de richting van het zuiden afboog. De naam
van de blekerij is dus duidelijk afgeleid naar zijn ligging
aan de bocht in de vaart. De blekerij is ontstaan uit een
afsplitsing van de blekerij Watervloed en zou uiteindelijk
deel worden van de blekerij Garenvreugd. Uit de grootte
van de blekerij en uit de vermeldingen in de archieven
kunnen we er van uitgaan dat de blekerij altijd een kleerblekerij is geweest.

De blekerij in de 17e eeuw
We beginnen de geschiedenis in de tijd dat Jaekes Verschuijre garenblekerij Watervloed bezit. Na zijn overlijden
gaat de blekerij 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
gedeelte van de blekerij in 1668 aan Jan Abramse Malefijt,
verkopen voor 250 gulden. In 1669 gaat het mis met haar
financiën want in dit jaar verkopen haar curatoren het andere blekerij gedeelte dat zij nog bezit aan Gerrit Janse.1
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.
Het blekerij gedeelte dat aangekocht wordt door Gerrit
Janse gaat de blekerij genaamd “In de Bogt” vormen. Gerrit Janse koopt de opstallen van het blekerij gedeelte aan
voor 830 gulden. De grond van de blekerij is dan in bezit
van de Vrouwe van Alblasserdam. Ten zuiden van het
blekerij gedeelte ligt de blekerij Garenvreugd van Gillis
van Eecke en in het noorden de blekerij gedeelte van haar
broer.2 De vrouwe van Alblasserdam is Dorothea Berck
die getrouwd is met Joseph Coymans, een rijk koopman
uit Amsterdam. Hun zoon Josephus is in 1648 eigenaar

3 Morren J. Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel drie, IJmuiden, Velsen-Zuid en Noord, Velsen 2005, blz. 136.
4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 126v.
5 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 153v en inv. nr. 963 fo. 11r.
6 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 964 fo. 16v.

1 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 118r.
2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 126v.
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Het onderhoud van deze sluis blijft bij hen. Hierbij ook de
wegen, dammen en de wateringen (waaronder de gietsloten).

bruikte kleding en andere zaken. Wel is het soms moeilijk om de in oud Nederlands omschreven voorwerpen
te verklaren in het huidig Nederlands. Bovendien zijn er
veel schrijffouten gemaakt. Hierdoor moet bij sommige inventaris stukken een vraagteken geplaatst worden
voor wat het is.8
Staat en inventaris gedaan maacken bij ons schout en
schepenen van den dorpe van Velsen vande geabandonneerde (te verkopen) goederen van Nijs de Nijs op den 6e
jannuarij 1693.
In het mijddelhuijs (middenhuis)
1 opstal van die blijck (bleek)
9 stoelen
1 bet en peule (langwerpig onderkussen)
4 kussens
2 groene gardijne en een vallentie (valletje)
1 groene deecken
2 sessenaers ?
1 hang kassie
1 tafel
1 grote kas onderin
1 kusse sloop met linne
1 sackie met pampiere
1 wit dekindetie (dekentje)
3 hemtrocken witte
3 witte broecke
1 bondeltie (bundeltje) kindergoet
1 swart sij (zijde) jack
1 witte kropslop (een kledingstuk om de opening in een
kledingstuk bij de hals te bedekken)
1 roo (rode) bratte ? rock
1 roo saije (zijde) rock
1 int ---- na de betste ?
7 hemden
17 lakens
7 hemden
13 neusdoeken

Afbeelding 1. Een blekersknecht aan het werk, hij schept
met een hoos water uit de gietsloot en werpt dit over het
bleekgoed.
Jan Luycken 1694, Amsterdam Historisch Museum.

Tevens blijven alle servituten en de oude brieven betreffende de rechten en plichten van het leggen van pompen,
het trekken van water, het planten van helm op en bij
de droogbergen en het betalen van huur voor de grond
van kracht. Het totaal van de parten wordt verkocht
voor 30.700 carolus gulden.7 De eerstvolgende bekende eigenaar van de blekerij is Nijs Denijs, met hem gaat
het financieel niet goed. In 1693 verkopen de curatoren
van zijn failliete boedel de blekerij voor 395 gulden aan
Abraham van Doorn. Het geheel van de blekerij wordt bij
de verkoop omschreven als een “secere opstal van een
bleijckerije met alle t geene daarin aart ende nagelvast
is uijtgesondert de staande plaat inde binne keucken”.
De huur die voor de grond aan de stad Haarlem betaald
moet worden is dan 50 gulden per jaar. Ook wordt van de
inboedel van de blekerij een inventaris gemaakt door de
schout en schepenen van Velsen. Deze inventaris geeft
een goede indruk van de inrichting van de blekerij, de ge7

Het bou (gebouw)na (naar) de bleeck toe
1 beugeltas met een kossertie (vermoedelijk een soort
portemonnee)
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1 slop met alderleij kleijngoedt
3 kinder dekens
14 lakens
4 tafelakens
20 servetten
16 sloopen
1 bonnetie linne in de kleine kas
1 swart saeije schort
1 swart turck schortekleet
12 lakens
4 puele lakens
3 sloopen
1 wit gardijn 8 servette
2 tafellakens
8 handtdoeckies
3 peule (langwerpige kussen)sloopen
6 kusse sloopen
3 valleties (valletjes)
5 hantdoecke
18 neusdoeken

1 kopere kandelaer
1 eijseren kettings
2 tange
1 lamp
16 schuttelen blauw en wit aerdewerck
2 witte kanne
1 koper streijck eijser
6 dekens
1 kist met rommeling
2 kolve (soort knuppel)
1 spiegel
1 vetpot
Binne keucken
6 stucken speck inde schoorsthien
1 clock
6 schilp komme (schelpkom)
3 blauwe schottels
6 blauwe kleijne schootels
1 spiegel
1 tablettie met teegoet
7 blauwe schotels
2 tafels
5 stoelen
6 schildereijties
1 kassie
1 kusse
1 bet
1 peule
2 kussis (kussens)
2 garoene gardijne en een valletie
2 stoel kussis
1 schoorsteen valletie

In de schuif la alderleij rommeling
3 stucx eerde (aarde) werck op de groote kas
5 blauwe schuttels (schotels) en twee potte op de kleijnkas (kleine kast)
1 hangs kassie
15 stigks (stuks) aerde werck
18 glase
1 vercke (vork) met een asbesim ?
1 eijseren knaep (een soort beugel met haak om iets aan
op te hangen)
2 tinne schuttels (schotels)
1 tinne melck kom
3 sout tinne vaten
1 tinne kommetie
2 tinne mosterpotte
1 tinne teepot
1 tinne peperdoos
15 tinne lepels
2 kopere ketels
1 metale pottie
1 taertpan (taartpan)
1 komfoortie
1 koopere schuijmspaan
1 kooperen hangs blaken met een snuijter (soort olielamp)

Op solder over t midellehuijs (middenhuis)
3 bed kussis
1 bed pan
2 witte backies
4 spinnewiele
1 hangseijser
1 wiegs
1 kist met twee kussis
4 kleerstocken
1 schoer mantel ?
5 a 6 tonneties
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2 a 3 sacken met wat garen

1 vetpot
1 pot worst
1 tonnetie met knorreties ?
1 vat met speck
4 a 5 potten

Op aghter soldertie
2 beddens met haar peulelake
4 dekens
6 laken en een peule laken

Int wagenhuijs

Int washuijs

1 partij out eijser
3 wigge met een beijl
3 sagen
1 nijptangh en snijmes
2 paerde wagens
1 kruijwagen
2 paars (paarde) tuijgen met bitten
1 paars tuijgen
1 paars bit
1 partij hooij

2 kooper slagh ketelties
3 was kuijpen
4 tobbeties
1 los (losse)kuijp
2 vleijs kuijpen (vlas of linnen kuipen)
2 stoelen
1 tinne schuttel
2 iijsere potten
10 schottelen aerdewerk
30 toliore ?
1 witte borgie test (opberg pot)
10 lepels tinne
16 a 18 stucken root aerdewerck
1 koeckpan
3 a 4 lampen
1 koope(r) schuijmspaen

In de hut
1 bet en peule
2 dekens
3 lakens en een peule laken
1 kuijp buijten
1 haen
1 hen
2 gieters

Het spoelhuijs
6 berries (wasgoeddrager)
3 kruijwagens
4 lakens en peul
2 groote sloope en kleijn
4 spoel backe
1 blauwsel tobben
1 tafeltie

Aldus gedaen ende geinventariseert bij ons onderschreven schout en schepenen van de dorpe Velsen op den 6
febr 1692.
Uit deze inventaris is op te maken dat het om een kleinschalige kleerblekerij gaat die bestaat uit een middenhuis met zolder, een keuken, een gebouw bij de bleek,
een washuis, een spoelhuis, een stal, een wagenhuis en
een hut. De inrichting is vrij sober, als bescheiden luxe
kunnen bijvoorbeeld de schilderijtjes vermeld worden.

In de stal
1 swarte ruijnpaert
1 geijt en bock
1 karnen
1 roomvat
1 blaeusel kuijp met een bock
3 a 4 lege vaten
3 a 4 wateremmers
1 haverkissie
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Na deze verkoop wisselt de blekerij verscheiden malen
van eigenaar. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk.
De blekerij blijft een zekere waarde behouden. In 1700
wordt de blekerij door Teunis Teunissen voor 700 gulden
verkocht aan Tobias Voet.9 De volgende eigenaar die ge9
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noemd wordt is Melis Roscam en daarna Sijmon Amels.
Sijmon Amels is gehuwd met Lena Bijll. Deze Lena en
haar zuster Anna Bijl zijn de enige erfgenamen van Jannetje Voet. Mogelijk was Jannetje getrouwd met Melis
Roscam en was zij weer de erfgename van Tobias Voet.
Sijmon Amels woont niet op de blekerij maar in Bloemendaal. Hij zal op de blekerij een bedrijfsleider in dienst
hebben gehad.

mendaal pacht hij 2 morgen en 3 hond land in de Veenen voor 13 gulden en 10 stuivers per jaar. In 1755 wordt
Gerrit ook de eigenaar van de grond waarop de blekerij
staat. De burgemeesters van de stad Haarlem verkopen
dan alle grond aan de Jan Gijsenvaart aan de eigenaren
van de blekerijen. Gerrit betaald voor de grond waarop
zijn blekerij staat 868 gulden. In het zelfde jaar sluit hij
een lening af bij Jacob Munnickx uit Bloemendaal voor

Afbeelding 2. De blekerij In de Bogt, aangegeven met de letter G, in 1715. Het is een kleine blekerij waar tussen de gietsloten drie
kleine bleekvelden liggen. Op de blekerij staan enkele kleine gebouwtjes.
J. Morren, naar de kaart van Antony van Velsen.
Origineel Noord-Hollands Archief Haarlem, Kennemer Atlas, Haarlem.

Sijmon Amels en zijn vrouw Lena Bijll en haar zuster Anna
Bijl verkopen de blekerij in 1735 aan Gerrit Lammertsen
Baetsen voor 1100 gulden.10 Gerrit woont in Overveen
en moet voor de aankoop een lening afsluiten van 700
gulden Mattheud Kriyts, een koopman uit Haarlem.11
Gerrit heeft behoefte aan weiland voor het houden van
vee of het grazen van de paarden. Van de kerk in Bloe-

een bedrag van 600 gulden. Dit zal gebruikt zijn voor
de financiering van de aankoop van de grond.12 Het zal
goed gegaan zijn met de exploitatie van de blekerij, in
1768 is Gerrit nog steeds eigenaar van de blekerij. Maar
in dit jaar heeft hij schijnbaar de wind even niet mee. Dan
moet hij een lening sluiten van 300 gulden bij Matthijs
Boon en Govert Pieterszoon Huijberts die beide wonen in
Haarlem. Als onderpand dient zijn kleerblekerij met alle

10 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 58v en inv. nr. 923 fo. 74r.
11 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 923 fo. 76r.
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losse en vaste gereedschappen, in de Leckbuurt aan de
Jan Gijsenvaart.13 Voor 1771 komt de vrouw van Gerrit te
overlijden, dit is Catharina Willemse. Gerrit is haar enige
erfgenaam, het echtpaar heeft dus geen kinderen gehad.
Gerrit wil wel in het blekersvak blijven werken maar wil
de blekerij afstoten. In 1771 verkoopt hij de blekerij aan
Hendriks Davids die woont in Velsen, voor 1400 gulden.
De blekerij wordt bij deze verkoop wat uitgebreider beschreven, maar bijzonder zijn de voorwaarden waaronder Gerrit de blekerij verkoopt, de akte luid als volgt:14

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat Gerrit bij de verkoop de zorg voor zijn oude dag heeft geregeld.
Hendrik is getrouwd met Janneke van Hoef en zij gaan
wonen op de blekerij. Hendrik komt te overlijden waarna
zijn weduwe en haar kinderen de blekerij erven. Zij hertrouwt met Hendrik de Graaf die de blekerij voortzet. In
1790 verkopen Hendrik de Graaf en Janneke van Hoef de
blekerij voor 1150 gulden aan Herman Timmer die woont
in Haarlem.15 Nog in het zelfde jaar verkoopt Herman de
blekerij in twee gedeelten. Een deel van de blekerij wordt
verkocht aan Simon Kluijskens van Nieuwenhoven, die
eigenaar is van de blekerij Garenvreugd. Deze blekerij
ligt ten zuiden van de blekerij In de Bogt. Het deel wordt
verkocht voor 417 gulden. Het geheel wordt omschreven
als; “de helft in de opstal van een gewezen kleerblekerij
genaamt In de Bogt staande ende gelegen inde Lekbuurt
aan de Jan Gijsenvaart en met stenen is afgebaakend”. In
de transport akte wordt vastgelegd dat de koper nooit
op dit gedeelte van de blekerij mag beplanten of hooiklampen, takkenbossen of mesthopen neer mag leggen
die het gezicht belemmeren dat Pieter Handgraaf van
zijn grond heeft. Het gaat hier om het gedeelte van de
blekerij In de Bogt dat Pieter Handgraaf heeft gekocht.
Tevens wordt in de akte bepaald dat de koper het water in de middelsloot van de bleekvelden goed en zuiver
moet houden. Pieter Handgraaf moet aan het eind van
de sloot voor zijn kosten een waterschep maken en die
onderhouden om water uit de sloot te kunnen scheppen.
Het doel van het laatste beding is niet geheel duidelijk.
In het oosten ligt het deel dat Pieter Handgraaf heeft
gekocht en in het noorden de blekerij Watervloed van
Simon Kluijskens Simonszoon. In het westen ligt de Wildernis of de Moolenduijnen en in het zuiden de blekerij
Garenvreugd. Simon Kuijskens van Nieuwenhoven voegt
het aangekochte blekerij gedeelte bij Garenvreugd.16 Het
andere deel van de blekerij wordt door Herman Timmer
verkocht aan Pieter Handgraaf, hij is timmermansbaas
en woond aan de Jan Gijsenvaart. Hij betaald 833 gulden
voor dit deel. Ook bij deze verkoop worden voorwaarden
gesteld, de koper zal dit gedeelte van de blekerij mag
nooit de betimmering en de beplanting op dit deel uitbreiden. Dit om het zicht op het andere deel van de blekerij niet verder te belemmeren dan op heden het geval

De opstal en grond van een kleerbleekerije genaamt In de
Bogt, met desselfs woon en wasch, huijsinge, schuur en
verder getimmerte, staande ende gelegen in de Lekbuurt
aan de Jan Gijsenvaart, groot 363 roeden. Item alle losse
en vaste gereedschappen, daarin, aan en toebehoorende, mitsgaders nog twee paarden, wagen, tuijgen, hooij,
strooij, rog, turf, boter, spek, worst etc. En voor de roerende goederen 637 gulden. De verkoop geschied onder
de voorwaarden dat; Gerrit Lambertsz Baatsen, op de
voorschreve kleerbleekerije zal behouden en genieten, in
manieren en op volgende wijsen; dat hij Gerrit Lambertsz
Baatsen, soo lange zal kunnen blijven en vrije inwooning
hebben, als hem zal goedvinden, en alzoo zonder bepaalinge van tijd, ook slaapplaats hebben in de kamer
of keuken, aan de gemeene tafel eeten, en te vreeden
moeten zijn, sooals dagelijks zal werden geschaft, aan
de gemeenen haart sitten en hem warmen, vrij wassen
en benaijen van zijn goederen hebben; waarvoor hij Gerrit Lambertsz Baatsen, belooft en aanneemt, om meede
te helpen werken op de meergenoemde kleerbleekerije,
soveel als in zijn vermogen zal wesen, dog zulks niet bij
een ander zal mogen doen, sig nugteren en bequaam te
gedragen, ende gehoude alle avonden, voor het sluiten
van ’t hek, op de voorschreve bleek te zijn.
In het oosten ligt de Heerenweg (Bloemendaalsestraatweg). In het zuiden ligggen de bezittingen van de erven
van de heer Salomon Focke en Pieter van Eeken (de blekerij Garenvreugd). In het westen ligt de Wildernis (de
Moolenduinen) en in het noorden de bezittingen van
Simon Kluijskens Simomszoon (de blekerij Watervloed).

13 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 923 fo. 76r.
14 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 37v.
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15 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 104r.
16 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 105v.
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is. De koper zal de vaart tijdig netjes moeten maken en
schoonhouden. De koper moeten toestaan dat de heul
of de pomp (de duiker) van de waterlozing bij verstopping, reparatie of vernieuwing, betreden mag worden
door de koper van het andere deel. Verder mag hij nooit
enige hinder of nadeel geven aan de genoemde heul of
pomp. De beide gedeelten worden beschreven als een
gewezen blekerij, de blekers nering wordt hier dus niet
meer uitgeoefend.17 We komen nog even terug op Herman Hendrik Timmer die betiteld wordt met monsieur.
Hij is een kapitaalkrachtig man want verstrekt leningen
aan derden. Hieronder Jan van Laar en zijn vrouw Geertruij van de Linden die in 1791 1500 gulden van hem lenen.
Als onderpand stelen zij de herberg de Weijman in Santpoort, die dan beschreven wordt als huis met stalling,
schuur, erf en werf.18 Met de schuur zal de zogenaamde
doorrij schuur bedoeld worden die op oude afbeeldingen van de herberg weergegeven wordt. In 1792 wordt
in opdracht van Pieter Handgraaf het woonhuis van de
blekerij gesloopt.19 Wat Pieter als timmerman verder met
zijn deel van de blekerij gedaan heeft is niet duidelijk, in
1805 verkoop hij dit deel aan Willem Roelevink die woont
in Haarlem voor 250 gulden.20 Willem heeft het blekerij
gedeelte aangekocht als handelsobject want in het zelfde jaar verkoop hij het deel met 300 gulden winst aan
Walraven Laurentius Walraven. Nog steeds is de verkoop
voorwaarde van kracht dat de andere helft van de voormalige blekerij niet betimmert of beplant mag worden.21
Walraven is dan eigenaar van de blekerij Watervloed die
ten noorden van de voormalige blekerij In de Bogt ligt.
Walraven houdt de blekerij Watervloed tot 1821 in bezit,
dan verkoopt hij de blekerij Watervloed met de helft van
de grond van de gewezen blekerij In de Bogt aan Hendrik
Huijgens.22 Uiteindelijk komt ook deze helft in bezit van
Simon Kluiskens van Nieuwenhoven die dit deel bij zijn
blekerij Garenvreugd voegt.

Velsen (zie afbeelding ----). Rond 1817 wordt de grens
ter hoogte van de blekerijen gewijzigd en komt de blekerij geheel te liggen in de gemeente Bloemendaal.
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. (zie Garenvreugd, tekst op elkaar afstemmen)
In de kadastrale legger uit 1832 worden de percelen van
de voormalige blekerij In de Bogt als volgt beschreven:23
Klasina de Weijer weduwe van Simon Kluiskens van
Nieuwenhoven.
Sectie F, nr. 162 tuin, nr. 163 bleekveld en nr. 164 bleekveld.

Afbeelding 3. De voormalige blekerij In de Bogt in 1832.
J. Morren, naar het kadastrale minuutplans door F.J. Nautz.
Foto Noord-Hollands Archief, Kennemer Atlas, Haarlem.

Van oudsher loopt de grens tussen Velsen en Bloemendaal over het oostelijk deel van de blekerij In de Bogt.
Toch wordt de blekerij voor de betaling van de verponding (belasting)en bestuurlijk geheel gerekend onder
17
18
19
20
21
22

De bebouwing van de blekerij die stond op perceel 162
is intussen geheel gesloopt. Hiermee wordt de geschiedenis van de kleinste blekerij aan de Jan Gijsenvaart beëindigd. De rest van de geschiedenis van de voormalige

NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 106v.
NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 109r.
NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 51v.
NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 51v.
NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 47.
NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 21 akte 13.

23 NHA. Kadaster Velsen, art. 189.
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Afbeelding 4. De Schaepmanlaan in Bloemendaal, hier lag de blekerij In de Bogt.
Foto J. Morren 2009.

blekerij In de Bogt wordt behandeld in de geschiedenis
van de blekerij Garenvreugd. Van de blekerij is in het huidige landschap niets meer terug te vinden. Een deel van
de Schaepmanlaan in Bloemendaal doorkruist nu het gebied van de voormalige blekerij In de Bogt.

• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 965 fo. 219r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 58v en inv. nr. 923 fo.
74r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 923 fo. 76r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 98v en inv. nr. 975
fo. 1v.
• NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 114G, fo. 74
en inv. nr. 117G fo. 66.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 37v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 104r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 105v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 106v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 109r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 51v.
• NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 118G fo. 39
en 40.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 51v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 47.
• NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 21 akte 13.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 189.

Bronnen
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 118r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 126v.
• Morren J. Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel
drie, IJmuiden, Velsen-Zuid en Noord, Velsen 2005, blz.
136.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 126v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 153v en inv. nr. 963
fo. 11r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 964 fo. 16v.
• Morren J. Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel
één, Santpoort, Huizen 2002, blz. 72.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 965 fo. 135v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 919 fo. 46v-48v en 52r.

2021 | Stichting Santpoort

8

