Jos Diekstra

Van vuil lijnwaad
tot
smetteloos
linnen
Het bleekproces in vroeger tijden
De lijnwaadblekerij in de omgeving van Haarlem was zo
beroemd, dat wevers uit Vlaanderen, Ierland, Duitsland
en andere delen van de wereld hier hun lijnwaad lieten
bleken. Een lijnwaad was een stuk linnen dat zo van de
weverij kwam met een lengte tot 45 meter en een breedte tot 2.7 meter. Naast de lijnwaadblekerijen waren er nog
kleer- en garenblekerijen.
De faam was te danken aan verschillende gelukkige omstandigheden, zoals de aanwezigheid van:

Uit ervaring wisten de blekers dat loog vetten omzette en
kenden ze de effecten van water, licht en zuur.
Het doel van het bleekproces was:
− het in het weefsel ingebrachte vuil te verwijderen door
weken, logen, wassen en spoelen,
− de natuurlijke kleurstof van de vezel te vernietigen
door uitleggen op gras: het eigenlijke bleken,
− de witheid en stevigheid van het weefsel te verbeteren
door melkbaden,
− eventueel het opmaken, appreteren en finishen.

− veel zonlicht, zuivere lucht en zuiver water,
− goede bleekvelden op de geestgronden met goed gras,
− Amsterdam als invoerhaven voor as en kobalt (van as
werd loog gemaakt en van kobalt blauwsel),
− de Zaan voor de levering van zeep en stijfsel,
− veen in de omgeving voor turf als brandstof,
− de zandvaarten (zoals de Jan Gijzenvaart) voor de toevoer van grondstoffen en de afvoer van water.

Het bleken was een zwaar en arbeidsintensief proces dat
uit een hele serie bewerkingen bestond, waarbij tal van
middelen werden gebruikt, zoals potas (pot-as), loog,
zeep, turf, karnemelk, stijfsel en blauwsel. En natuurlijk
helder duinwater.
Wat kwam er allemaal wel niet voor kijken om het arbeidsintensieve proces van het bleken van linnen te kunnen uitvoeren?

De voornaamste reden was echter het in deze rijke streken van Holland in ruime mate beschikbaar zijn van (karne)melk voor het bleekproces. Het linnen kreeg hierdoor
er een extra kwaliteitskeur bij: ‘Haarlemmer Bleek’.

Tot en met het drogen van het lijnwaad duurde het gehele proces één tot drie maanden. In de winter was het
bedrijf gesloten. Niet alleen was het hanteren van een
stijf bevroren lijnwaad van ca. 45 meter lengte onmogelijk, ook zou de vorst de linnen vezel aantasten en bros
maken. Het bleekseizoen duurde dan ook van maart tot
oktober.

Bleken van linnen was noodzakelijk om alle eigen natuurlijke stoffen van de vlasvezel zoals pectine, was, hars etc.
te verwijderen, waardoor het weefsel mooi wit werd.

Van wie is wat?
Om te weten van welke koopman het lijnwaad was, werd
iedere lijnwaad gemerkt. Dit gebeurde oorspronkelijk
met kleurstof: natte roodaarde, lampzwart met olie of
vermiljoen met olie. Dergelijke merken waren echter te
lastíg te verwíjderen en in 1640 werd in Haarlem voorgeschreven te merken met koordjes die aan het lijnwaad
gehecht werden.
Daarna werden de lijnwaden gesorteerd om gescheiden
behandelíng van linnen van verschíllende grofheid en
vuilgraad mogelijk te maken. De bleekmeiden zetten dan,
staande op de litsenzolder, de litsen (lussen van koord)

Een blekerij bij de ruïne van Brederode. Duidelijk zijn de bleekvelden te zien, omgeven door gietsloten. Daarop het te bleken
lijnwaad. Op de achtergrond de ruïne van Brederode en aan
de horizon de Sint-Bavo.
Beeldbank Noord-Hollands Archief
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Gezicht op bleekvelden in de duinen van Haarlem. Op de voorgrond wordt het linnen uitgelegd en gebleekt. Duidelijk zijn de stekken te zien, die door de lussen zijn gestoken om het lijnwaad strak op het bleekveld te houden.

Beeldbank Noord-Hollands Archief

Logen

om de 75 cm afstand aan de zelfkant aan. Hiermee kon
straks het lijnwaad op het land worden vastgezet met
behulp van stekken (houten pinnen van ca 45 cm lengte).

Het logen was het belangrijkste onderdeel van het bleekproces, maar ook de behandelingsfase met het grootste
risico: door te sterk, te lang of te heet logen kon de vlasvezel worden aangetast. De bleker of zijn loogmeester hield
hier dan ook zelf het toezicht op. Als grondstof voor het
loogbad werd as gebruikt: het enige fabrieksgeheim van
de bleker. Erg vuil linnen kon door het logen wel een derde aan gewicht verliezen.
De koperen ketel om loog in te bereiden had een inhoud
van ca. 800 liter en was ingemetseld in het blekersfornuis met een paar kleinere ketels. In deze fornuizen werd
voornamelijk lange turf gestookt. Het loogmengsel werd
hierin aan de kook gebracht.

Voor het bereiken van dit doel waren achtereenvolgens
de volgende handelingen noodzakelijk.

Voorspoelen
Het aangeleverde linnen was doorgaans vuil door de
smeer en roet van de weefgetouwen, natuurlijke vetten
en kleurstoffen en door voorafgaande bewerkingen.
Daarom werd het uit elkaar gehaalde linnen in losse
plooien in grote houten kuipen gelegd en met blote voeten door blekersknechten ingetrapt in lauw water met
zemelen of reeds gebruikte en daardoor verdunde loog.
Daarna werd het uitgespoeld in stromend water.
Vervolgens werd het lijnwaad uitgewrongen en gedroogd om het hiernavolgende loogbad niet te zeer te
verdunnen.
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Dit fornuis werd alleen gebruikt voor het bereiden van
loog, niet voor het logen van het lijnwaad zelf. Dat gebeurde in de loogkuipen, meestal vier in getal. Een loogkuip was
ongeveer 1.80 meter in doorsnee en even hoog. Er konden 180 stuks linnen van ca. 30 meter lengte in. De kuipen waren van naaldhout.
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Activiteiten op de blekerij
(1725).
Links het grote wringwiel
met treden, bezig de was uit
te wringen.
Rechts op de kruiwagen
een stapel gewassen linnen,
wachten op een wringbeurt.
Midden: uitgewrongen
was, uitgespreid op de
wagen, klaar om naar de
bleekvelden te worden gebracht. Op de achtergrond
droogbergen.
Beeldbank Noord-Hollands Archief

Wringen en drogen

Het doel van het logen was de natuurlijke vetten en
kleurstoffen van de vlasvezel (pectine, was, hars etc.)
in eenvoudiger verbindingen om te zetten, die dan door
wassen of oxidatie (bleken) verwijderd konden worden.
De temperatuur van elk opvolgend loogbad was hoger
dan die van het voorgaande: van lichaamstemperatuur
tot bijna kokendheet.

Tijdens het hele wasproces werd het linnen gewrongen
in een enorm houten werktuig, waar aan één zijde zich
een meer dan twee meter hoog wringwiel bevond, waar
treden op waren aangebracht. De knechten (z.g. bokkenrijders), brachten het wiel in beweging door op die treden te stappen en zo het wringmechanisme in werking
te zetten. Het in een wringdoek gepakte linnen werd om
de spil gedraaid. Vervolgens werd het linnen met rol- of
kruiwagen of berrie naar de bleekvelden gebracht om
daar te drogen.

Om de loog gelijkmatig te laten inwerken werd het linnen
gevouwen in kuipen gelegd met de zelfkanten, de vuilste,
maar ook de sterkste kanten, naar boven. Een laag linnen
werd met lauwwarme loog overgoten en een knecht op
klompen trapte de loog in het linnen. Daarop werd een
tweede laag linnen gelegd enz. Na verloop van tijd werd
het loog
onderaan de ketel afgetapt en zo nodig na verhitting
weer van boven opgegoten. Fijn linnen werd gedurende
6 tot 7 uur opgegoten met loog die men er direct van onderen weer uit liet lopen. Daarna liet men het 3 tot 4 uur
in het laatst opgegoten, heetste loog staan (totaal ca. 10
uur). Het aantal loogbaden varieerde van 10 tot 20 maal.

Bleken
Bij de uiteindelijke bleek werd het linnen zorgvuldig op
de gemaaide bleekvelden gespannen om de natuurlijke
kleuren te laten oxideren. Die bleekvelden bestonden uit
stroken grasvelden met gietsloten ertussen. De velden
waren omheind met hagen om dieren te weren.
Het lijnwaad werd vastgehouden door veldstekken (houten pinnen van ca 45 cm lengte) door de litsen (lussen)
te steken. Die werden met een hamer de grond in geslagen. Het diende allemaal uiterst zorgvuldig te gebeuren.
Hoe strakker gespannen, hoe beter het resultaat. Toch
dienden de haringen tijdens het drogen van het linnen
regelmatig verzet te worden: het linnen kromp namelijk
tijdens het drogen en mocht niet uitgerekt worden: dat
ging ten koste van de sterkte. De linnen banen moesten
natgehouden worden om de oxidatie te bevorderen en
de resten loog uit te spoelen.
Dit gebeurde door gieten met een houten hoosschep:
een soort goot van 1 meter lengte met daaraan een steel

Karnemelkbad
Karnemelkbaden waren nodig om het linnen stevigheid
en sterkte te geven en om de kleur te verbeteren. Het linnen diende er in de verkoop zwaar en stevig uit te zien.
Karnemelk neutraliseerde de eventueel nog aanwezige
zuurresten van de loog.
Het logen en melken werd soms vier- of vijfmaal herhaald voordat het linnen schoon was. Na elk loogbeurt
werd het weer op de bleek gelegd. Na de laatste keer,
werd het linnen met zeep gewassen.
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van dezelfde lengte. Deze was rood geverfd. Met de hoos
kon een geoefend knecht het water uit de gietsloten ca
15 m. ver werpen. Omdat aan weerszijden van een bleekveld gietsloten waren gegraven, was dit dus ongeveer de
halve breedte van een bleekveld. Maar het was wel een
werk dat nauw luisterde. Te veel water (regen!) zou de
loog te vlug uitspoelen, met te weinig water zou de loog
in het linnen inbranden. De beste methode was daarom:
de eerste 6 uur voortdurend nathouden en daarna eerst
dan gieten wanneer er droge plekken te zien waren. Telkens tussen de diverse loogbaden lag het lijnwaad gedurende twee dagen, ook ‘s nachts, op de bleek, waarbij het
nu en dan gekeerd werd.

breedte gehouden werden. Via welsloten, meestal uit de
duinen, kwam het water
in de gietsloten. De sloten werden uiteraard zeer schoongehouden. De kanten van de gietsloten werden beplagd
en van een beschoeiing voorzien. De blekerijen kenden
een stelsel van sloten voor schoon en vuil water die zorgvuldig van elkaar gescheiden waren.

Aan het eind van het veld stond een wachthuisje waar
het lijnwaad door een blekersmeid bewaakt werd. Dat zij
niet altijd de nacht hier alleen doorbracht, bleek uit de
vele vaderschapsprocessen die zijn aangespannen.
De bleekvelden waren vlak en gelijkmatig met gras begroeid. Het gras moest niet te kort zijn, omdat het lijnwaad dan de grond raakte en van onderen geen lucht
kon toe treden, en niet te lang, want dan werd door het
doorbuigen van de halm de luchtcirculatie eveneens
onmogelijk gemaakt. Een zandige bovenlaag was aan te
bevelen om aflopend water op te nemen, zonder modderig te worden. Tegen te sterke wind of ongewenst bezoek waren de velden omzoomd door elzen- of wilgenstruiken, die door snoeien op een bepaalde hoogte en

Een blekersknecht aan het werk met een hoos.
Beeldbank Noord-Hollands Archief

Melken
Met melk, karnemelk of wei werden de kalkresten - in het
bijzonder van het loog- opgelost. Tevens verbeterde de
kleur. In het melkhuis werd de melk verzuurd in melktorens. Een hogere temperatuur bevorderde het verzuren.
Het droge linnen werd in gelijkmatige lagen in de melkkuipen van ca 1000 liter gelegd, de zure melk werd daarna
op elke laag uitgegoten en de laag werd vastgestampt
door twee of drie blekersknechten op blote voeten.
Als alle linnen onder de melk was gezet, bleef het gedurende 5 tot 7 dagen in gisting, totdat het schuim zakte
ten teken dat het gistingsproces ten einde was. Het linnen moest dan onmiddellijk uit de kuip om rotting van
de vezel en weer vastzetten van het vuil te voorkomen.

Werkzaamheden op een blekerij omstreeks 1640
Rechts en links: vrouwen die het lijnwaad uitspoelen.
Links: werkman die met een hoos water over het lijnwaad
uitwerpt om het vochtig te houden.
In het midden vouwen twee werklieden het lijnwaad. Achter
deze twee een man die het lijnwaad strak trekt en van
stekken voorziet.

Beeldbank Noord-Hollands Archief
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Op de blekerij van de familie Gehrels. Waskuipen met houten stampers.
Rechts: veldwagen waarop het lijnwaad naar de bleekvelden werd vervoerd. Links een berrie (draagbaar). Op de achtergrond de
grote warmwaterketel en de welwaterpomp.
Beeldbank Noord-Hollands Archief

Wassen

Velsen-Noord en in Bloemendaal. Blauwsel maakte het
linnen smetteloos wit. Tot slot werd het linnen te drogen
gelegd op de droogberg, een hoog duin begroeid met
bentgras, dat het verstuiven van zand afdoende tegenhield. Daar deden zon en wind de stof snel drogen.
Door het appreteren (toepassen van verfraaiende handelingen, zoals pappen) gingen grove en goedkope
weefsels glanzen en werden zij steviger. Het gedroogde
lijnwaad werd op schone optreklakens gevouwen en
opgerold en was dan gereed voor verzending, als op de
blekerij niet zelf gepakt werd.

Bleken is dus iets anders dan wassen. Het belangrijkste
verschil is, dat bij het bleken de natuurlijke vetten en
kleurstoffen uit de vezels worden verwijderd. Ook moeten hars, was en roet, die tijdens het spinnen en weven
de stof hebben vervuild, opgelost worden. Bij wassen
wordt alleen het oppervlakkige losgeweekte vuil weggewassen. Na goed spoelen in de spoel en uitlekken op
de lattenbank werd het lijnwaad gezeept. Men gebruikte
geen boenplanken of iets dergelijks, maar wreef het linnen met zichzelf.
Vlaams linnen kreeg zo wel vijf melkbaden en vier wassen. Daarna schouwden de blekersmeiden het lijnwaad
om achtergebleven ongerechtigheden alsnog met water
en zeep te verwijderen.

Pakken
Het pakken was het geven van een laatste finish aan fijne
soorten linnen. Het werd meestal niet op de blekerijen
gedaan, maar op speciale pakkerijen in de stad Haarlem.
Het linnen werd op een tafel uitgelegd en met een houten instrument gerekt om valse plooien en kreukels te
voorkomen. Vervolgens werd het in de breedte met de
hand gerekt en

Stijfsel- en blauwselbad
Als laatste volgde er een bad in stijfsel en blauwsel.
Blauwselmakerijen stonden onder andere in het huidige
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In de strijk- en vouwzaal van een blekerij (1905)
Op de strijktafels staan bakken water om het linnen te besprenkelen teneinde een beter strijkresultaat te krijgen. Uiterst rechts
staat een mangel.
Beeldbank Noord-Hollands Archief

gevouwen op ongeveer 60 cm breedte. Dit oppervlak
werd dan met houten hamers beklopt: het touwen. Men
touwde tot het linnen begon te glanzen.
Na het kloppen werd het linnen gerugd (in de lengte op
halve breedte vouwen) en in een linnenpers geperst. Uiteindelijk werd het gerold en gebonden met een of meer
banden. Deze rollen werden in wit en/of blauw papier
gewikkeld en daarna in pakken, balen, kisten of vaten
verpakt.

gen, waardoor bet proces sneller verliep. Het in 1785 ontdekte chloor als bleekmiddel verdrong de grasbleek.
Slechte economische omstandigheden in de achttiende
eeuw en een gebrek aan innovatie deden de rest: de lijnwaadblekerij in de omgeving van Haarlem raakte definitief in verval.
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Wasserijen
Met de opkomst van Amsterdam als handelsmetropool
en de komst van rijke Amsterdamse burgers naar de buitenplaatsen van Zuid-Kennemerland ontstonden ook de
wasserijen. De burgerlijke klasse deed de was de deur uit.
Duizenden ‘wassen’ werden uit Amsterdam aangevoerd.

Het doek valt.
In de tweede helft van de 18e eeuw werd melk door het
goedkopere en overal beschikbare zwavelzuur vervan-
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