Jan Morren

Blekerij Hoek en Vaart
Inleiding

De blekerij werd in de 17e eeuw gesticht op de gronden
van een zanderij aan de Jan Gijsenvaart. Het gebied van
de zanderij waar de blekerij gesticht was het laatste gebied dat hier afgezand werd. In 1641 lagen er nog maar
vier blekerijen aan de Jan Gijsenvaart, de blekerij Hoek en
Vaart was hier niet bij.1 De blekerij zal in het midden van
de 17e eeuw gesticht zijn, mogelijk is Cornelissoon van Al
de stichter geweest. Dit is af te leiden uit de oudste bekende akte van de blekerij Velsereijnde, uit 1666, die lag
ten zuiden van Hoek en Vaart. Hierin werd vermeld dat
Cornelissoon van Al ten noorden van Velsereijnde bezittingen had.2 In 1667 was de blekerij in bezit van de diaconie van Bloemendaal. Jan Willemse en Jan Dirckse “diaconen” van Bloemendaal verkochten de blekerij in 1676
voor 370 gulden aan Cornelisje Gerrits van Al. Waarom
de Diaconen als tussenschakel fungeerde bij de verkoop
aan een ander familie lid binnen de familie van Al is niet
duidelijk. De blekerij werd toen omschreven als en opstal

van een bleek die stond op de grond van de Vrouwe van
Alblasserdam bij de Jan Gijsenvaart. De Vrouwe was toen
een van de eigenaren van de zanderij gronden aan de
Jan Gijsenvaart. In het zuiden lag de blekerij Velsereijnde die toen in het bezit was van Pieter Moens en in het
westen de blekerij Middenvaart die in bezit was van Harmen Arents. In het oosten lag de Buerweg, een andere
benaming voor de toenmalige Heerenwech, nu de Bloemendaalsestraatweg.3 Als we de geschiedenis van de
blekerij Middenvaart volgen lezen we in 1680 en 1686 dat
de blekerij Hoek en Vaart in bezit was van de erfgenamen
van Cornelisse Gerrits. Het zal hier gaan om de erfgenamen van de hiervoor genoemde Cornelisje Gerrits van Al,
namen werden in die tijs nog al eens verschreven. Louris
Heijndricken Croon zal één van de erfgenamen zijn, hij
verkocht in 1687 de blekerij aan Elisabeth Machielse van
der Knoocke, de weduwe van Huijbert Straaten en haar
zoon Abraham. De zanderijgrond waarop de blekerij gevestigd was, is intussen verkocht aan de stad Haarlem.
De blekerij werd verkocht voor 1880 gulden. In het westen lag de blekerij Middenvaart die toen in het bezit was
van Alijt Jans en het zuiden lag de blekerij Velsereijnde die
in het bezit was van Pieter van Daal.4Hoe het verder gaat
met Abraham Verstraate is niet bekend. Zijn moeder, de
weduwe Elisabeth Machielse van der Knoocke, wordt de
alleen eigenaresse van de blekerij. Zij zal de blekerij verpacht hebben aan Gerrit Witsenburg die op de blekerij
ging wonen. Met Gerrit ging het financieel niet goed, in
1701 ging Gerrit failliet. Elisabeht, toen Lijsbeth Verstraate
genoemd, gaf opdracht om de inboedel van de blekerij te
inventariseren ten behoeve van een openbare verkoop.
Uit deze inventaris is op te maken wat bebouwing was
op de blekerij. Die bestond uit een keuken, een spint, een
looghuis met daar in een ovenkuil, het melkhuis, de zolder op het huis, een wagenhuis, een hoekhuisje en een
kookhuisje. Wat er onder een spint werd verstaan is niet
duidelijk, hierin werd van alles opgeborgen, onder andere een lantaarn, spiegel, comfoor, tinnenkan, dekens,

1 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 960 fo. 194r.
2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 86r.

3 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 98v.
4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 963 fo. 149r en inv. nr. 964 fo. 151r en
156r.

De blekerij Hoek en Vaart lag in de binnenbocht van de
huidige Bloemendaalse Straatweg bij de kruising met de
van Dalenlaan. Aan de ligging in deze hoek heeft de blekerij zijn naam te danken. Deze blekerij is bekend van uit
de tweede helft van de 17e eeuw en behoorde tot de grotere blekerijen in de Leckbuurt, globaal het huidige Santpoort-Zuid. De blekerij veranderde in de 19e eeuw in een
wasserij die tot 1994 in bedrijf is geweest. In het verhaal
is een faillissement van de blekerij opgenomen waarbij
een opsomming wordt gegeven van de gebouwen op de
blekerij, de inventaris en de financiële schulden. Deze zijn
rechtstreeks overgenomen in het oud Nederlands en geven veel inzicht op de bebouwing, inrichting en de financiële zaken van een blekerij. In het begin van zijn bestaan
werd de blekerij nog niet bij naam genoemd, gemakshalve noemen we de blekerij ook in die tijd Hoek en Vaart.

De blekerij in de 17e en 18e eeuw
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Afbeelding 1. De blekerij met de letter C is de blekerij Hoek en Vaart in 1715.
J. Morren, naar de kaart door Anthony van Velsen.
Orrigineel Noord-Hollands Archief, Haarlem.

lakens, kussens en kleding. Kort voor of in begin van
1706 kwam Elisabeth te overlijden. De executeurs van
haar testament verkochten de blekerij in 1706 aan Pieter Willemse van der Linden voor 900 gulden. Voor het
eerst werd de functie van de blekerij vermeld, namelijk
garenblekerij. De opstallen op de blekerij werd gehuurd
door Isaack Malefijt en de eigenaar moest per jaar huur
88 gulden betalen aan de grondeigenaar, de stad Haarlem.5 Pieter Willemse veranderde de garenblekerij in een
kleerblekerij. Na het overlijden van Pieter Willemse ging
de blekerij over naar zijn weduwe Heijltie Dircx. De weduwe hertrouwde met Cobus Nijs, het noodlot achtervolgde haar want ook Cobus moest zij naar zijn laatste
rustplaats brengen. In 1729 besluit zij de kleerblekerij te
verkopen aan Jan Kluiskens, een kleerbleker die woonde
in Overveen. De weduwe woonde toen in Haarlem, zij
zal de blekerij verhuurd hebben of een meester bleker in

dienst hebben gehad die de blekerij leidde.6 Jan verkocht
de blekerij in 1749 aan Faas Pieterzoon Berkman, die
woonde in Velsen, voor 1200 gulden. Faas Pieterzoon kon
niet in contanten betalen, de totale koopsom moest hij
lenen bij Jan Kluiskens. Hierbij diende de blekerij Hoek en
Vaart als onderpand. Faas Pieterzoon kwam in de gelegenheid om de grond waarop de opstallen van de blekerij
stonden, te kopen van de burgemeesters en regeerders
van de stad Haarlem. De aankoop vond plaats in 1755
voor 1926 gulden.7 In die tijd verslechterde het toch al
wankele economische klimaat voor de blekerijen. Ook
Faas Pieterzoon kon zijn hoofd niet boven water houden
en ging in 1776 failliet. In dat jaar was Jacobus van Kalker schout en secretaris van de heerlijkheid Velsen. Pieter Van Eeken was één van de schepenen van Velsen. Zij
verkochten als gecommitteerde en curatoren de failliete
boedel van Faas Pieterzoon voor 3505 gulden aan Pieter
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6 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 fo. 150v.
7 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 103v en inv. nr. 970 fo. 97v.

NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 176v en inv. nr. 920 fo. 78v en 82v.
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Jacobszoon Koppen die woonde in de stad Haarlem. Bij
dit gebeuren komen we zeer veel te weten over de blekerij die hierbij voor het eerst met zijn naam Hoek en Vaart
werd genoemd. De blekerij werd als volgt omschreven:
Een extra groote en zeer welgelegen waterrijke kleer blekerij, genaamt Hoek en Vaart met desselfs hegte, sterk
en ruim woonhuijs, bestaande in een groote keuken,
daarachter een kamer, en nog een klein slaapkamertje,
twee kelders, waskamer, etenhuijs, spoelhuijs, turfschuur, wagenhuijs, loos (loods), hooijhuijs, stallinge
voor koeien en paarden, en verder getimmerte. Alsmede vier bleekvelden, tuijn, erf en werf, te zaamen groot
1084 roeden en 97 voeten. Volgens de acte van metingen
daarvan bij Jan van Leeuwen, geswoore landmeeter binnen Haarlem, op den 22 november 1679 gedaan, staande
in de Lekbuurt, aan de Jan Gijsenvaart.8
Hieruit wordt duidelijk dat op de blekerij koeien werden
gehouden voor de melk die in het bleekproces gebruikt
werd. De vier bleekvelden tussen de gietsloten zijn te onderscheiden op de kaart uit 1715. Ook werd er door Jacobus van Kalker een uitgebreide inventaris opgemaakt van
de inboedel van de blekerij die een uitgebreid overzicht
geeft van de kleding, gebruiksvoorwerpen, inrichting, gereedschap, de veestapel enz. die luidt als volgt:9

Een porseleine spoelkom
Twee dito zuijker potten
Voor een bedstede
Negen porceleinen borden
Twee groene zaije (zijde) gordijnen en dito (het zelfde,
evenzo) val
In deselve
Een bed
Een puluw (een soort kussen)
Drie hoofdkussens
Een katoene deken
Een witte wolle deken
Twee bedde laakens en drie kussen sloopen
Voor de andere bedstede
Twee groene zaije gordijnen en een dito val
Daarinne niets en ledig
Voor de schoorsteen

Roerende goederen in de keuke
Vijf delfse schootels
Ses porceleine borden
Vier dito kommeties
Twee dito zuiker potten
Ses paar blaauw porcelein
Een dito muijl en een bont schoorsteenkleed

Aan de want,
Een tee rakje (rekje), daarin en op
Een swarte aarde trekpot
Een dito melkkan
Een dito teebos
Ses porceleine schaalties
Vier dito schootelties
Vier glaase zoutvaten
Vijf bierglaasen en een kelk
Een koper(en)rasp
Een dito strijkijser
Een pijp ijser
Drie tiemen? kransen
Vier schilderijties
Twee houte teeblaadjes
Een spiegel met een bruine lijst
Een vullisblik

In de selve
Een staande ijserplaat
Een tang
Een asschop
Een asbesem en een hout vuurschutje
Op de vloer
Twee hangoortafels
Twee tee (thee) tafels
Vijf stoelen
Een trapje

8 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 94r.
9 NHA. Allerhande schepen akten Velsen, inv. nr. 3108 no. 228.
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Een gecouleurde porceleine een houte losse voet daar onder, daar boven op
Vier japanse porceleine spoelkommen
Een dito stel van drie potten en twee beekers

Drie dito boter schootelties
Een dito quispeldoor (spugbakje voor pruimtabak)
Een dito trekpot
Drie porceleine zuikerpotten
Een dito melkkan, bruin
Twee aarden comforen
Een keulse melkkan
Een tinne koffijkan
Een dito schenkketeltje
Drie dito borden
Twee dito mostert leepelties
Een dito tregter
Een dito pijpkan
Een dito inktkooker
Een koper zouspan
Drie dito kraanen
Twee blikke maaties
Een dito lampje en een hout meel vaatje

In deselve kas op de bovenste plank
Twee blaauwe porceleine schootels
Twee dito schaalties
Twee dito trekpotten
Twee dito spoelkommen
Een bruine porceleine trekpot
Drie half dosijnen bruin porcelein
Ses paar Japans porcelein teegoed
Ses dito chocolaadkoppen en voeties
Vijf steene beeldjes en een blauwe delfse schootel
Op de tweede plank
Negen half dosijnen blaauw porcelein divers
Een dito trekpot
Drie dito spoelkommen
Twee dito borden
Vijf japanse porceleine borden
Een witte geamailleerde trekpot
Een dito zuikerbakje en een Swart aarde melkkannetje

Voor de glaasen (ramen)
Twee servet gordijnen
In de kelder
Een keulse melkkan
Een delfs kommetie
Een melk tobbetje
Een aarde pot, met weinige olie daarinne

Op de derden plank, of onder in deselve
Drie tinne schotels
Een dito bierkan
Ses dito leepels
Een dito tabaksdoos
Twee dito delsels
Een koper strijkijser
Een dito vijsel en stamper
Een dito rasp
Twee dito snuijters
Twee dito kandelaars
Twee dito schenkketels en comfooren
Een dito groote koffijkan
Een dito koffijkan kleinder
Twee glaasen bokaalen en een dito bierkan

In de kamer
Voor de schoorsteen
Agt delfse schootels
Twee blaauwe porceleine zuijkerpotten
Ses paar japans koffij goed
Een frans linnen schoorsteenkleed
In deselve
Een koper tang
Een dito asschop
Een dito schuijmspaan
Een dito asbesem
Een dito ketting
Een dito bedpan

In de spin
Negen delfse schotels
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Aan de want

In deselve kas

Een porcelein rakje

Agt en twintig linnen kussensloopen
Seven kleine dito
Dertien bedde laakens
Tien puluw sloopen (kussen slopen)
Seven tafellakens
Seven en dertig servetten
Een linne scheerdoek
Een dito gordijntje
Een kasdoek met kant
Agt catoene kasdoeken

Daarop
Vijf blaauwe porceleine trekpotten
Twee dito spoelkommen
Ses paar japans chocolaad goed
Drie half dosijnen blaauw porcelein
Twee bruine porceleine koppies
Vier dito schotelties
Twee blaauwe porceleine trekpotten
Een dito spoelkom
Een houte teeblaadje en twee schilderijties

Vrouwe kleederen
Vier vrouwe hemden
Twee en twintig linne zakdoeken
Een rood oostindies boesel
Een catoen dito
Een en twintig servet halsdoeken
Seven en twintig servet luuren (doeken)
Twee swarte zijde schorte kleeden
Seven servet handdoeken of halsdoeken
Een wit jakje
Twee catoene dito
Twee frans linnen dito
Een Swart rasemarok jak
Een catoene schoermantel (schoudermantel)
Twee keurs lijven
Een hoepelrok
Twee witte rokken
Een grijse gestreepte dito
Twee bonte katoene dito
Een sarsie d’ boij dito (een rok van licht gekeperde stof)
Een lijdse baije dito (een rok van dikke Leidse stof)
Een wit wolle kinder dekentje
Eenig kindergoed
Seven bonte doekies
Vier paar mouwen
Drie neestikken (iets van geborduurde stof)
Tien mussen (mutsen) divers
Een genaide ondermus
Een paar gestikte mouwen
Een capertje (cape)
Drie linne halsdoeken
Een neteldoekse dito (grof geweven doek)
Drie servetties (servetten)

Voor de glaasen (ramen)
Twee linne gordijnen en dito val
Op de vloer
Een eeken (eiken) bureau
Daarop
Drie half dosijnen blaauw porcelein
Een dito trekpot
Een dito melkkannetje
Een schenkblaadje en een servet
Daarinne
Twee witte linne handdoeken
Drie dito handdoeken
Twee dito teedoekies
Een bont schoorsteenkleed
Een servet handdoek
Drie teedoekies divers
Een groote gladde kas
Daarop
Vijf bruine porceleine spoelkommen
Vier dito zuiker potties
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Een glad kabinet

Een vaatje, alle leedig

Daarop

In de spin

Vijf porceleine zuijkerpotten

Een houte bakje met enig gewigt
Ses deselve schootels
Dertig dito borden divers
Agt dito boter schootelties
Een dito kommetje
Een dito waterpot
Twee dito quispeldooren
Vijf porceleine schootelties
Twee glaasen olij en asijn flesies
Ses kelken
Een bierglas
Een blikke teebos
Een dito trechter
Een dito schenkketel
Een kooper koffij keteltie
Een dito kolkplaatje
En tinne tabaksdoos
Twee witte aarde kommeties

Daarinne
Een neteldoeks schoorsteenkleed
Vijf bonte schoorsteen kleeden
Drie kussen sloopen
Ses kleine dito
Vijf kasdoeken met kant
Drie kasdoeken (kastdoeken)
Vijftien servet handdoeken
Seven linnen puluw sloopen
Vier linne bedde laakens
Twee linne tafellakensseven servetten
Drie bonte gordijnen
Een dito tafelkleedje
Drie gordijnen en vallen divers
Vier linnen glas gordijnen
Tien servet teedoekies
Agt bonte handdoekies
Drie tee doekjes divers
Twee neteldoekje stroppies
Eenige gordijn koorden en quasten (kwasten)
Een neteldoeks gordijntje

In de kelder
Ses aarde potten
Een dito potje met boter
Een keulse melkkan
Een tinne deurslag (soort vergiet)
Een koper deksel
Een dito vuurtest
Een groene gate betiel (druip of lekschaal voor vis)
Een melkkuijpje
Een mantje met twaalf kelken
Een vaatje met doven koolen (gedoofde kolen)

Vrouwe kleederen
Seven witte boesels (boorden)
Twee paar gaaren witte moffies
Twintig linne zak doekies
Twee paar kousen
Twee capotties ?
Ses paar linnen mouwen
Twee paar bonte dito
Een paar gaaren witte moffies
Drie gestikte borsies
Een swartmans lakenrok
Een roode baije mans onderbroek

Voor de bedstee
Ses geamailleerde borden
Een dito melkkan
Een dito teebos
Een blaauw porcelein bord
Twee dito trekpotten
Vier steenen beeldjes
Twee linnen gordijnen en een dito val

In een vast kasje
Twee blikke teebossen (theebussen)
Een dito trommel
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In deselve bedstede
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Een smirnaas (smirna) vloer tapijtje
Een grote keulse pot
Een tabak vaatje en een kapstok

Op de vloer in het eetenshuijs
Een ijser pot
Een hout teekisje
Vier dito banken
Een etens tafel
Een baktrog en houte deksel, dienende ook tot een etenstafel

Op de vloer
Vijf enden matten
Een voetmat
Vier stoelen
Twee groene stoel kussens
Een houte stoof met een koper test

Voor de schoorsteen
Agt delfse borden
Een bont schoorstenkleed

In de waskamer
Drie waskuipen
Twee stampkuipen
Een los kuip
Drie tobbens
Twee berries
Een schouw tafel
Agt stampers
Drie stellingen
Twee water kuijpen
Drie houte keteldeksels
Een houte watergoot
Een hoosvat
Een houte hark
Twee houte paarden
Seven kooper slag keetels
Een hangkasje

In deselve

Op en in de pottenbank

Daarinne

Drie tinnen schootels
Een dito kom
Twee dito bierkannen
Een dito sauspan
Sestien dito leepels
Een blikke blaaker (soort kandelaar)
Negen dito lampen
Een dito sla emmer
Een dito lantaarn
Een aarde doofpot
Een houte kaarsenbak
Vier dito zeepnappen
Eenige kook netten
Eenig aarde potten, pannen, schootels en borden

Een keulse stroopkan
Twee blikke teebossen

Een ijser ketting
Een dito tang
Een dito staande plaat
Een dito comfoor
Een koper schenkketel
Een blikke olijkan
Een klein los kasje
Daarop
Twee blikke geschilderde koffijkannen
Een koffij moole
Een mandje met dagelijks koffij en tee goed

Aan de want
Een spiegel met een bruine lijst
Twee lijen
Een blikke lamp
Een aarde scheerbekken en een tieme krans ?
Een tee rakje (thee rekje)
Daarop
Een swarte aarde trekpot
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Een tin zoutvat
Vier delfse boter schootelties

Daarinne

Een smeervaatje
Een vaatje
Drie rogge zakken
Vier kleerstokken
Twee houte schaalen, met ijserbalans, en enige stukken
gewichten, divers

Seven tinne borden en een dito kom

Op de werf

Een bont gordijntje voor de glaasen

Een spoelnet
Drie deurhaals kuijpen (soort waskuip)
Drie tafels
Drie spoelbakken
Twee spoel berries (standaard voor de bakken)
Een ijser lakmoespot (blauwe verfstof)
Twee pussen (kleine emmertjes)
Een lakmoes emmer
Een vringdoek, haaken en lappen, tot de bok behoorende
(wring bok)

Twee hopen met vullis
Een hoopje koemist (koemest)
Een mal Jan wagen (een speciale wagen voor vervoer
van boomstammen)
Een hooij ponder ?
Een bak of kruijwagen
Drie stapels geklooft brandhout
Een dito met blokken
Een hoop takkenbossen
Eenige steenen
Eenige paalen
Een hond met zijn hok en ketting
Een hond
Vier katten

In de loos

In de tuijn

Een chais (een luxe rijtuig getrokken door paarden) met
een blaauw trijpte kusse
Een rolwagen (een type transport wagen getrokken
door paarden)
Een bleekerswagen, met beslagen wielen

Eenige rijssen (stokken waar bonen planten langs groeien)

Een vast schootelrak

In de spoel (deel van een blekerij)

Op de bleekvelden
Seven kruijwagens
Vier gieters
Een ijser sloothark
Een flapnet ?
Een ledig hondehok en ketting

In de wagenschuur
Een lange tafel
Een kleinder dito
Twee rakken
Een boterkarn
Een spekvat
Een scherp vloot
Twee melk tobbetjes
Twee roomvaten
Twee verndels ? vaten
Een snijbonen vat
Een melkjuk met twee kooper haaken
Twee houte melkemmers met dito hoepels
Twee aarde gatebetielen (druipschotel voor vis)
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In de paarden stal
Een bruin merrie paard (vrouwelijk)
Een Swart ruijn paard (mannelijk)
Een chaise tuijg
Twee paars wagen tuijgen
Een gort cingel (deel van paardentuig)
Twee maanenkappen (worden aangebracht opzij van
de ogen van een paard)

8

Vier quasten (kwasten, een sier element aan het paardentuig)
Een roskam en een borstel

Aan desen boedel wel zijn behoorende, maar echter dat
alle deselven onder de roerende goederen niet kunne
werden genoomen en gesteld, omdat aard en nagelvast,
enne ingemetseld staan op deze kleerblekerij.

In de koestal
Derhalve dat de kooper van dese bleek, de bovenstaande
goederen, met nog alle de losse planken, op taxatie van
neutrale personen, zal moeten aan en overnemen.

Een swartbonte koe, in april kalf
Een swartbont vaars, mede april kalf (een jonge koe die
nog niet gekalfd heeft)
Een Swartbont pink (eenjarig kalf)
Een stal emmer
Een blikke lamp
Een hooij schudder
Een schoffel
Een hark en vier veldnetten

Actien en inschulden
Waslonen te Bloemendaal en Velsen
Van Petrus Augustus de Genestet, predikant te Bloemendaal, voor ses maanden wasloon van kleedren, den eersten februarij 1776 veschenen 18 gulden.

In’t hooijhuijs
Van Jan Crouwel, chirurgijn te Velsen, voor vier maanden wasloon van kleederen, den eersten maart 1776 verschenen 10 gulden 10 stuijvers

Vijf a ses wagens, of een stuitje hooij (een maat voor een
hoeveelheid hooi)
Twee hooij harken

Te zaamen 28 gulden 10 stuijvers
Op de knegts solder
Deze inventaris geeft een goed inzicht in de inrichting
van het woonhuis en de blekerij. Gezien de hoeveelheid
inventaris was Faas Pieterzoon in betere tijden niet onbemiddeld geweest. Hij had ook personeel in dienst, de
knechten en meiden sliepen op een aparte zolder. De
veestapel die voor de melkvoorziening zorgde bij het
bleekproces was niet groot. Hieruit kunnen we opmaken
dat op een kleerblekerij niet veel melk nodig was bij het
bleekproces. Van een paar voorwerpen genoemd in de
inventaris is de gebruiksfunctie niet bekend. Als laatste
nog de totale schuld afhandeling, hieruit blijkt dat Faas
Pieterzoon nog vele schulden had bij zijn leveranciers en
personen die voor hem gewerkt hadden. Hierna het overzicht hiervan, dat veel inzicht geeft in financieel reilen en
zeilen van een blekerij. De bedragen zijn genoemd in guldens, stuivers en penningen.10

Twee beddens
Twee puluwen (kussens)
Twee groen wolle deekens
Twee bedde laakens en een wit puluw sloop
Op de meijden solder
Drie beddens
Drie puluwen
Ses wolle deekens divers
Vier bedde laakens en twee witte puluw sloopen
Verder sij geweeten, dat
Een kooper broeijketel
Een dito stijfselketel
Een dito spekketel

Regtdag gehouden te Velsen bij Jacobus van Kalker,
schout en de schepenen ten regthuijse.

Als mede nog
Van weegens den insolvente (failliete) en geabandonneerden boedel en goederen van Faas Pietersz Berkman,

Een ijser en twee koopere deuren, met haar ramen, voor
de stook gaaten in de ovenskuijl
Item de bok en toebehooren

10

9

NHA. Schepenrol Velsen, inv. nr. 945 fo. 11v.
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geweesen kleerbleeker aan de Jan Gijsenvaart, en wel tot
een somma van 4569 gulden, 16 stuivers en 6 penningen,
dat volgens reekeningen door de curateuren over de deselve boedel aan ons schout en schepenen gedaan, zijnde
geprovenieerd (ontvangen) en overgeschoten; als mede
nog ’t geene selven naderhant hebben ontvangen van
twee debiteuren deser boedel, te somma van 13 gulden,
3 stuijvers, ende also te zaamen de somme van 4582 gulden 19 stuivers en 6 penningen.

Lena de Baron, geweesen meid, ter zaake als vooren met
90:0:Guurtje Tenhoven, geweesen meid, ter zaake als vooren
met 84:0:Mieke Jans, geweesen meid, ter zaake als voorren met
75:0:Mie Brijpoel, geweesen meid, ter zaake als vooren met
51:0:-

Van de provenie (ontvangsten) wordt afgetrokken de
som van 295 gulden, 12 stuijvers en 6 penningen voor de
gerechtelijke kosten.

Antje Verheijde, geweesen meid, terzaake als vooren met
39:0:-

Voor de opstal en de grond van de bleek de ordinaris
(vastgelegde) en de extra ordinaris verponding over de
jaren 1773 t/m 1775, 59 gulden en 5 stuivers.

De verpondinggaarder Dirk van Kalker, met de ordinaris verponding van 6 morgen 450 roeden land, bij insolventen (schuldeisers)in huure gebruikt over de jaaren
1773 t/m 1775, 109:7:-

De loodgieter Engelbertus Wensing, volgens rekening
59:5:-

De hoofdgaarder Samuel van de Velde, voor t Heeren-geld (belasting op het in dienst hebben van personeel) van 1 januarij tot ultimo december 1775, 18:0:-

De houtkoper Adolf Biesenbroek, volgens rekening 5:16:De timmerman Jan Ruij, volgens rekening 281:16:10

Voor coffij en tee als vooren 18:0:De schilder en glaasenmaker Lambertus Lucas en soon,
volgens rekening 9:5:-

Voor Karossen-geld (belasting op wagens)als vooren
5:10:-

De metselaar Jan Glindenkamp, volgens rekening 32:2:8
Voor soomer hoorngeld (belasting op hoornvee), van
april tot september 1775, 5:18:12

De steenkoper Laurens van Rhijn, volgens rekening
22:18:4

Voor oirgeld van de paarden (belasting op paarden) als
vooren 2:12:12

Pieter Jacobs, volgens scheepenen schuldbrief, in dato
3-3-1773, met capitaal van 1800:0:En de selve nog voor vier jaren interest (rente), verschenen 1773, 1774, 1775 en 1776 a 3,5 percento in ’t jaar met
252:0:-

Voor koehouders zoutgeld (een soort belasting)als
vooren 5:11:6
Voor winter hoorngeld van oktober 1775 t/m maart 1776,
1:19:10

Vervolgens zullen zijn geprefereerd, op de verdere generaale massa des boedels; 2776:10:12
Michiel Maas, geweese knegt, met een jaar huur of loon
verschenen half maart 1776 tot eene somma 105:3:-

De hoofdgaarder Meinert Wiardie voor de impost (een
belasting) van een halve ton consumptie zeep, ingegaan
met 1-1-1776 t/m juni 1776 met 4:19:-

Jan Jansz de Ruijter, geweesen knecht, ter zake als voren
met 630:0:-

Scheepenen van Velsen, met een jaar schreevengeld
of binnelandse kosten van 1775 met 3:0:- (belasting die
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schout en schepenen innen en overdragen aan de Financie van Holland in den Haag).

Lucas Jansz en Adam Spooren, als gewesen borgen voor
’t gras den 10-6-1775 in publigue veijlingen gekogt in
Santpoort met 69:15:Toegewezen 8:0:- (het was vroeger gebruikelijk dat bij
aankoop op een veiling iemand borg moest staan voor
de koper).

De turfschipper Klaas Heijmens voor den impost van
520 tonnen turf a 3 ¼ stuijver per ton en 12 stuijver voor ’s
lands segel met 85:2:De broodbakker Koenraad van Rooije, voor impost van
’t brood met 190:1:12
En eindelijk

D’erven en represetanten van Pieter Munk per reste van
een obligatie van 1000:0:- capitaal, in dato 15-3-1762 met
928:0:Toegewezen 107:6:-

De minderjarige erfgenamen van Marijtje Corse van der
Swil, waarover voornoemde Faas Pietersz. Berkmans is
voogd geweest, per reste van de boedel onder hen gekomen en gebleeven met 123:10:-

Jacob Hendrik van Beckenraad, voor de geleverde zeep,
potasch (as van verbrand eikenhout dat als loog werd
gebruikt)en raapolij, volgens rekeninge 2507:1:8
Toegewezen 289:18:4

Totaal 3850:10:8

Hendrik Bruijns Klaarenbeek, voor geleverde boter en
kaas, volgens rekeing met 117:9:8
Toegewezen 23:12:-

Waarna op de resterende penningen, pons ponds gelijke
zullen komen in concurentie (het resterend geld, onvoldoende om de overige schuldeisers te betalen, wordt
verdeeld over deze schuldeisers naar hoogte van de te
innen schuld);

Klaas Bakker en zoon, stijfselkoopers volgens rekening
per reste met 429:2:Toegewezen 49:13:-

Jan Ruij, timmerman voor de geleverde doodkisten van
de vrouw en dogter met 24:0:Toegewezen 2:17:8

Jan Nijs Verweij, touwkoper, volgens rekening 101:1:8
Toegewezen 11:14:Jan van Geenen, per reste van geleverde kruijdeniers
waaren, volgens rekening met 149:17:Toegewezen 17:7:-

Klaas Heijmes, turfschipper, voor ‘t resterende zijner
pretentie met 122:18:Toegewezen 14:4:8

Gerrit Terwijk en Petronella Honore, volgens rekening
met 11:17:4
Toegewezen 1:17:8

Willem Boelhouwer, bakker, per reste van geleverd
brood met 8:9:Toegewezen 1:0:-

Nicolaas Peppel en soon, zadelmakers volgens rekening
met 24:8:Toegewezen 2:18:8

Koenraad van Rooije, bakker, per reste van geleverd
brood en rogge met 445:14:10
Toegewezen 51:11:-

Lambertus Wolters, per reste van geleverde lakmoes,
potas, volgen rekening, 311:15:Toegewezen 36:1:-

Lucas Jansz, per reste van een obligatie van 950:0:- capitaal de 25-1-1762 voor den notaris Jan Beuns te Haarlem
gepasseerd met 100:0:- en voor 14 maanden intrest (rente) van 25-1-1775 af a 3 percent, 3:10:- Totaal 103:10:Toegewezen 12:0:-

Klaas Teuwe, smit, volgens rekening met 50:0:Toegewezen 5:16:-
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Pieter Braa, weegens geleverde blauwsel volgens rekening 549:12:8
Toegewezen 63:9:-

Matthijs Lammertszoon en Jannetje Lammertsdochter
Steeman. De blekerij werd volgens de bepalingen in het
testament uit 1781 voor 4000 gulden verkocht aan haar
zoon Matthijs. Dit verkoop bedrag was gebaseerd op de
taxatie van de blekerij in 1776 door de curatoren van Faas
Pieterzoon Berkman. De blekerij werd beschreven als: de
kleerblekerij Hoek en Vaart, met gebouwen, gronden en
tuin, mitsgaders alle losse en vaste gereedschappen die
tot de blekerij behoren alsmede alle paarden, wagens,
chais, tuigen en overig stalgereedschap. Bij de verkoop
behoorde een perceel weiland in de Veerpolder bij Haarlem, dit werd getaxeerd op 1464 gulden. Tevens nog land
in de Waarderpolder bij Haarlem dat getaxeerd werd op
90 gulden. Bij de verdeling van de boedel wordt nog een
lange lijst genoemd van wat er nog ontvangen moet worden aan was loon en andere zaken. Totaal is dit inclusief
het bezit aan onroerend goed 17.239 gulden.
Ten tweede nog een lange lijst aan schulden. Hieronder 12 gulden en 14 stuivers aan de vletters aan de Jan
Gijsenvaart. Aan Pieter Bra Marcelis voor het geleverde
Blauwsel 213 gulden en 15 stuivers en aan Leendert de
Koning, meester chirurgijn (dokter) 16 gulden en 13 stuivers. Inclusief de schuld aan de overige personen was het
totaal aan schulden 4.842 gulden. Dit werd van de 17.239
gulden af getrokken waardoor er netto 12.397 gulden aan
batig saldo overblijft. De helft hiervan viel toe aan zijn
zuster Jannetje die getrouwd is met Luycas Pullekes. Zij
was eerder weduwe van Simon Lelyveld. De huisraad
werd verdeeld over Matthijs en Jannetje. De genoemde
vletters zijn personen die vracht vervoerde per schuit,
onder andere turf en gebleekte goederen.11

Dirk van Kalker, weegens geleverde koeken, volgens rekening met 33:9:Toegewezen 3:17:8
De weduwe Adriaan Scheepmaaker en soon, kuijper,
volgens rekening met 4:0:Toegewezen 0:9:4
Jan van der Wouden, per reste van geleverde coffij en tee,
met 36:5:Toegewezen 4:4:Gerrit Aalbert Pod, te Zwolle, weegens een jaar landhuur
van weijland, verscheenen 1776, volgens huur cedulle
met 217:10:Toegewezen 25:3:Te samen 4582:19:8
De genoemde bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. In dit overzicht lezen we dat van Faas
Pieterzoon zijn vrouw en dochter zijn overleden, hij was
nog alleenstaand. Mogelijk was hij daardoor depressief
en ongeïnteresseerd geworden in de exploitatie van zijn
blekerij, en heeft hij zijn schulden hoog op laten lopen.
Het valt op dat het personeel, in rangorde laag, niet bij de
laatste schuldeisers zijn gevoegd. Zij werden volledig uitbetaald. Een aantal schuldeisers krijgen maar een klein
deel van de te innen schuld terug. Ook lezen we Faas Pieterzoon land huurde, dit zal land geweest zijn waarop hij
zijn koeien weide en dat als hooiland diende. Ook vallen
de vele soorten belasting op die een eigenaar van een
bedrijf moest betalen, ook vroeger kon de overheid hier
wat van.

De exploitatie van de blekerij door Matthijs liep niet goed,
hij moest regelmatig geld lenen om zijn hoofd bovenwater te houden. De ontdekking van chloor rond 1784 leidde
er toe dat van bleken steeds meer werd overgegaan op
wassen. De blekerijen in het buitenland gingen moderniseren en schakelde over, maar in Nederland bleef men
achter en hield men vast aan de oude methoden. Dit leidde naast andere oorzaken tot een verdere omzet daling
bij de blekerijen. In 1788 leende hij van Simon Kluiskens
Simonszoon, garen bleker aan de Jan Gijsenvaart, 1200
gulden. In het zelfde jaar van Jan Brandt uit Haarlem
400 gulden. Bij de weduwe van Jan Adriaan Sovet de

De nieuwe eigenaar van de blekerij, Pieter Jacobzoon
Koppen kon de blekerij niet lang exploiteren, hij overleed
kort na de aankoop. Zijn weduwe en erfgename, Francijntje Michielse van Reijswijk overleed in het begin van 1787.
In april van dit jaar werd de boedel uit haar nalatenschap
verdeeld. Zij was eerst getrouwd geweest met Lammert
Thijszoon Steeman en woonden aan de Jan Gijsenvaart.
Uit dit huwelijk waren twee kinderen voortgekomen,
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11 Notarieel Archief Bloemendaal, inv. nr. 356 akte 337 en inv. nr. 359
akte 622.
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Boogaard en compagnie, zeezieders, wonend in Haarlem, had Matthijs en schuld van 1300 gulden wegens
geleverd zeep. Bij al deze schulden diende zijn blekerij als
onderpand.12

van Geenen het hoogste bedrag en kreeg hij de blekerij in
bezit voor 3525 gulden.15

In 1790 werd de schuld te groot en Matthijs gaf in een
akte bij Schout en schepenen van Velsen te kennen dat
zijn boedel volstrekt buiten staat is en hij de schulden
niet aan zijn schuldeisers kan betalen. Hij zal afstand
doen van al zijn roerende onroerende goederen, daaronder inbegrepen al het blekers gereedschap, paarden,
rijtuigen, huisraad, meubelen en andere inboedel. Het
geheel werd verkocht op een publieke veiling, de opbrengst is voor zijn schuldeisers, onder andere de hiervoor genoemde personen waar van hij geld geleend
had. De schuldeisers zullen bij een tekort aan opbrengst
Matthijs niet meer aanspreken op de nog over gebleven
schulden. Matthijs beloofde van zijn zijde dat als hij in de
toekomst in een betere staat komt te verkeren, aan zijn
schuldeisers alsnog naar vermogen een uitkering geeft.13

Pieter van Geenen had de blekerij maar kort in bezit,
hij overleed 1812. De gemachtigde van zijn erfgenamen
en zijn weduwe Maria Pleunis verkochten de blekerij in
1812 op een publieke veiling aan Willem Geerling. Willem
betaalde 2500 gulden voor het geheel dat omschreven
werd als en schoone welgelegen en waterrijke kleerblekerij genaamt Hoek en Vaart. De broei (een kookketel),
een stijfseltafel, een aantal andere tafels, een bok en een
wringbak werden door de koper overgenomen voor 320
gulden. Tevens werd in de transportakte vastgelegd dat
de koper en zijn opvolgers het weiland dat tot de blekerij behoorde nooit mochten roeren of omspitten om te
voorkomen dat op naast liggende percelen hinder ondervonden werd van stuifzand. Ook werd vastgelegd dat de
verkopers hun best zouden doen om de bestaande klanten van de blekerij aan te bevelen bij de nieuwe eigenaar.
Pieter was geboren in 1778 en getrouwd met Maria van
Geenen die geboren was in 1787. In 1832 heeft Willem de
navolgende bezittingen:16

Van blekerij tot wasserij

Zij schuldeiser verkopen de blekerij Hoek en Vaart in 1790
voor 2075 gulden aan Hendrik van der Graaf een kleerbleker aan de Jan Gijsenvaart. Voor deze aankoop moest
Hendrik 1200 gulden lenen bij Simon Kluiskens Simonszoon.14 Hendrik werd voor de aankoop niet genoemd
als eigenaar van een blekerij, hij zal dus op een blekerij
gewerkt hebben of deze gepacht hebben en zette nu zijn
blekersbedrijf voort op een eigen blekerij. Hij was getrouwd met Johanna van Hoeff, die eerder getrouwd was
geweest met Hendrik Davidsen. Uit het huwelkijk met
Hendrik Davidsen was een zoon Jan voortgekomen. Hendrik kon zijn blekerij maar kort exploiteren, hij overleed
in 1791. Zijn weduwe, Johanna van Hoeff, zette de blekerij
voort. Zij overleed in 1811 waarna haar zoon uit het eerste
huwelijk de blekerij voortzette. Zoon Jan overleed kort
hierna, waarna de curatoren en boedelredders Walraven Lourentisus en Pieter van Geenen de blekerij op een
publieke veiling verkochten. Hierbij bood curator Pieter

Sectie E, in de Velserbroek: perceel 176 hooiland.
Sectie F, de blekerij in Santpoort: perceel 472 sloot met
omliggend land, 473, 476, 477, 478, bleekveld, 475 huis
en erf, 479 tuin.
Sectie F, langs de Heerenweg: perceel 456 huis en erf.
Sectie F, in de Leckpolder of de Veenen: perceel 404 notweg en bos, dit is de huidige Uitendaalstraat, 405 bos bij
de notweg, 407, 408 en 442 weiland.
De vrouw van Willem Geerling, Maria van Geenen overleed in 1835. Er werden uit hun huwelijk geen kinderen
geboren.In 1836 besloot hij om de blekerij te verkopen.
De blekerij werd aangekocht door Wilhelmina Scheepers,
de weduwe van Jacobus Klauwers. Zij kocht de blekerij
voor haar minderjarige zoon Johannes, zij betaalde 7500
gulden. Johannes werkte al als bleeker bij zijn moeder
op de blekerij Middenvaart. Niet alles werd verkocht aan
Wilhelmina Scheepers, een deel van de bezittingen bleef

12 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 94r, 96r, 100v, 101r en 102r,
Regtdoorzee Greup-Roldanus S.C., Geschiedenis der Haarlemmer
bleekerijen, ’s Gravenhage 1936 blz. 50.
13 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 102v tot 104v.
14 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 101 en inv. nr. 975 fo. 104v.

15 NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 118G fo. 37 en inv. nr.
119. NHA. Oud Notarieel Archief Haarlem, inv. nr. 1691 akte 138.
16 NHA. Kadaster Velsen, art. 52. NHA. Oud Notarieel Archief Haarlem, inv. nr. 1629 akte 138.
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in dienst. Hieronder een machinist, dit geeft aan dat de
blekerij aan het moderniseren was en veranderde in een
meer mechanische wasserij. Johannes overleed op 63 jarige leeftijd in 1882.

Afbeelding 3. De blekerij Hoek en Vaart in 1882.
J. Morren, naar de kadastrale wijzigingskaart.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.
Afbeelding 2. De blekerij Hoek en Vaart in 1832.
J. Morren, naar de kadastrale minuutplans door F.J. Nautz.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.

De blekerij ging in erve over naar zijn weduwe en twee
zonen. In 1883 koopt Johannes Janszoon de gerechte parten in de blekerij van zijn moeder en broer voor 10.000
gulden. Zijn broer Hendrikus Wilhelmus had geen belangstelling in de blekerij want hij was Rooms Katholiek
priester te Ursen (Zwitserland). Christina overleed in 1901
op 85 jarige leeftijd.18

in de familie, onder andere de weilanden bij de notweg.
De notweg met het bos werd later verkocht aan derden.17
Johannes Klauwers, ook wel Jan genoemd, was geboren in
1819 te Velsen en in 1839 getrouwd met Christina Beliëen
die geboren was in 1815 te Bloemendaal. Zij kregen twee
kinderen; Hendrikus Wilhelmus in 1839 en Johannes in
1842. Van de personeelsleden die onder Johannes op de
blekerij in dienst waren noemen we er een paar; Bernard
Beneke die in 1817 geboren is in Oldenburg (Duitsland),
hij was in dienst als knecht tot 1852. Joseph van Rooij,
geboren in 1821 en werkte op de blekerij tot 1852. Göverdina Theelen, geboren in 1820 in Noord Brabant, zij was
in dienst als meid tot 1852. Totaal had Johannes daarna
tussen 1852 en 1855 16 knechten, 8 meiden en 1 knecht
als landbouwer afwisselend een periode in dienst. Daarop volgend waren er in de periode 1855 tot en met 1889
in totaal 154 personeelsleden afwisselend een periode

Johannes Janszoon trouwde op 22 jarige leeftijd in 1864
met de 27 jarige Hendrika van Hedel uit Berlicum. Uit
hun huwelijk werden geboren; Christina Johanna in 1867,
Maria Hendrika in 1869. Het echtpaar werd getroffen
door het overlijden van Maria Hendrika, zij werd maar
8 weken oud. Het enige personeelslid die bekend was
onder Johannes Janszoon was Lijsbeth de Wit, geboren
in Berkhout, zij werkte als dienstbode op de blekerij in
1889 en 1890. Dochter Christina Johanna trouwde in 1886
met Johannes Petrus Handgraaf die ook bleker werd en
meegewerkt zal hebben op de blekerij. In 1887 werd Johannes Janszoon getroffen door het overlijden van zijn
vrouw Hendrika. Haar erfdeel in de blekerij ging over

17 NHA. Kadaster Velsen, art. 245 en 264 oude reeks. NHA. Notarieel
Archief Velsen, inv. nr. 35 akte 2.
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18 NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen. NHA. Hyp. 4, deel nr. 7876
akte 70. NHA. Kadaster Velsen, art. 264 nieuwe reeks en art. 1195.
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Afbeelding 4. Een gezellige kaartpartij van de blekers aan de Jan Gijsenvaart. Van links naar rechts, Bruno Klauwers van de
blekerij Middenvaart, Willem van Hoof van de blekerij Garenvreugd, Hendrikus Wilhelmus Klauwers pastoor in Den Helder die
op bezoek was en als laatste zijn broer Johannes Janszoon ook wel genoemd Jan Klauwers van Hoek en Vaart. De foto is gemaakt
voor 1887.
Foto beschikbaar gesteld door Tom Visser uit Bussum.

naar haar man en haar nog levende dochter. De blekerij met bijbehorend land bestond toen uit een huis, stal,
droogloodsen, getimmerten, bleekvelden, weiland en
tuin. In het zelfde jaar overleed ook zijn broer Hendrikus Wilhelmus, hij was weer terug gekeerd naar Nederland en was pastoor in Den Helder. Johannes Janszoon
hertrouwde in 1889 op 47 jarige leeftijd met de 32 jaar
oude Maria Hendrika ter Burg. Uit hun huwelijk werden
geboren: Johannes Gerardus Hendrikus in 1890, Maria
Hendrika Christina in 1891, Henricus Theodorus Ignatius
in 1894 en Wilhelmus Johannes Marie in 1896. In 1893 lied
hij het huis en de blekerij verbouwen. Vervolgens werden
de bleekvelden, het huis en de blekerij in 1894 verenigd
tot één perceel. Een deel van de tuin werd er bijgetrokken, op dit deel werd er een nieuw gedeelte bij gebouwd.
In 1897 volgde de bouw van vier huizen aan de oostkant
van de blekerij, langs de Jan Gijsenvaart. Deze worden
verhuurd. Van deze vier staan er nog steeds drie aan de
Bloemendaalsestaatweg. Er bleef een stukje bleekveld

gehandhaafd, maar de blekerij zal bij al deze veranderingen verbouwd zijn tot wasserij. Johannes Janszoon houd
Hoek en Vaart tot 1902 in zijn bezit. Hij is dan 60 jaar oud
en verkocht de wasserij aan Johannes van der Weiden
Arieszoon, op dat moment nog zonder beroep.19
Johannes van der Weiden was geboren in 1878 te Heemstede en was getrouwd met Johanna Maria Visser, geboren in 1879 te Heemstede. Toen hij Hoek en Vaart aankocht werd het nog steeds beschreven als een blekerij,
met een bleekveld, tuin, erf, huis, stal, droogloodsen en
getimmerte. Daarbij de vier nieuw gebouwde villa’s. Voor
het geheel betaalde Johannes van de Weiden 44.000
gulden. Het echtpaar verhuisde naar de wasserij of naar
één van de villa’s, waar in 1903 hun zoon Adrianus Johannes werd geboren. Johannes houd het geheel niet lang
19 NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen. NHA. Hyp. 4, deel nr. 7947
akte 24. NHA. Kadaster Velsen, art. 1195, 1543 en 2362.
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in bezit, in 1907 verkocht hij de 4 villa’s genaamd Johanna, Maria, Henriette en Wilhelmina aan Willem Anthonie
Dolleman en Dirk Bus. De eerste is kandidaat notaris en
de tweede makelaar. Bij een van de villa’s staat een atelier, op de villa en het atelier wordt terug gekomen. Het
geheel bracht 8000 gulden op. In het zelfde jaar verkocht
Johannes de wasserij aan Petrus Johannes Huijg, een
kleerbleker die woonde in Heemstede. Nog steeds werd
het een blekerij genoemd, met daarop een bleekveld,
huis, stal, droogloodsen, getimmerten met al de daarin
bevindende machinerie. Het geheel werd verkocht voor
15.000 gulden.20

Hendrikus Maria Anthonius in 1916 en Johanna Wilhelmina Anthonia Maria in 1919, zij overleed in 1921. In 1913,
1916 werd er bijgebouwd op de wasserij. In 1931 volgde de
bouw van een ketelhuis en wordt er met stoom gewerkt
in de wasserij. In 1934 werd het gezin getroffen door het
overlijden Petrus Johannes toen hij in Delft verbleef. Nog
in het zelfde jaar werd er tussen de weduwe en kinderen
overgegaan tot verdeling van de boedel. Die bestond uit
een woonhuis met grond en de wasserij Hoek en Vaart
aan de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort. En ten
tweede een huis, garage en tuin aan het Raadhuisplein
3 te Heemstede. Al het genoemde wordt toebedeeld
aan de weduwe Maria Johanna van Kimmenaede. Haar
zoon Hubertus Maria Anthonius nam de leiding van het
bedrijf op zich. Vervolgens werd in 1937 de wasserij ondergebracht in de N.V. Jan Klauwers en zoon, de naam is
gekozen als herinnering aan de oud eigenaar. In het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de
weduwe. Zij brengt in de wasserij Hoek en Vaart met een
waarde van 16.000 gulden, terwijl de overige oprichters
elk voor drie aandelen in het kapitaal van de NV. Deelnemen en het bedrag van hun aandeel in contanten hebben
gestort.21 Er zijn in oude kranten veel advertenties te vinden van Hoek en Vaart. Een voorbeeld hieruit is een ad-

Petrus Johannes verhuisde met zijn gezin van uit Heemstede naar de wasserij in Santpoort. Hij was in 1881 geboren te Heemstede en getrouwd met Maria Johanna van
Kimmenaede die in 1881 was geboren in Haarlem. Uit
hun huwelijk werden geboren: Petrus Nicolaas Anthonia
Maria in 1908 hij overleed in 1910, Helena Margaretha Anthonia Maria in 1909, Petrus Nicolaas Anthonia Maria in
1910, Cornelia Johanna Anthonia Maria in 1912, Geertruida Maria Anthonia in 1912, Jacobus Johannes Anthonius
Maria in 1913, Hubertus Jacobus Maria Anthonius in 1915,
20 NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen. NHA. Hyp. 4, deel nr. 8125
akte 112, deel nr. 8216 akte 81 en deel nr. 8220 akte 19. NHA. Kadaster
Velsen, art. 1543, 2362 en 2826.

21 NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen. NHA. Hyp. 4, deel nr. 8949
akte 31, deel nr. 9020 akte 8. NHA. Kadaster Velsen, art. 2826 en 6134.

Afbeelding 5. De wasserij Hoek en Vaart rond 1936
J. Morren, naar de tekening door mevrouw Huijg,
gepubliseerd in het weekblad Huis aan Huis 8-9-1994.
In de tekening is de tekenwijze van mevrouw Huyg
zoveel mogelijk aangehouden.
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vertentie in het Haarlems Dagblad uit 1920. Hierin werd
bij Hoek en Vaart een overhemden-stijkster gevraagd.
Het loon was 20 gulden bij een 45 urige werkweek. Het
spoorgeld was vrij, dus reiskosten werden vergoed. Een
ander voorbeeld is te vinden in het weekblad Huis aan
Huis in 1941. Die luide als volgt;

Door de NV. werd nog vele malen verbouwd en uitgebreid aan de wasserij. Er werden onder andere garages
gebouwd voor de vrachtwagens die het wasgoed vervoerde. Er worden bedrijfshallen gebouwd waarin het
wasgoed verwerkt werd. Er werd sterk gemechaniseerd,
grote geavanceerde mangels, drogers en vouwmachines
werden in het bedrijf geplaatst. Er werd veel hotelwas
gedaan dat vooral in de zonmermaanden grote drukte
gaf. Daarnaas werd ook gewassen voor ziekenhuizen.
De naam Jan Klauwers en zoon werd in 1971 gewijzigd in
NV. Hoek en Vaart. Dit werd in 1974 gewijzigd in de BV.
Hoek en Vaart. In 1985 volgde opnieuw een naamswijziging voor het bedrijf, het werd ondergebracht bij de BV.
Wilhelmina Beleggingen gevestigd te Santpoort.22 Maar
ook dit duurde niet lang, in 1987 werd het bedrijf gekocht
door heer J.W. Klein Heerenbrink, de eigenaar van het wereldweide werkende concern Hokatex. De eeuwen oude
naam Hoek en vaart verdween en maakte plaats voor de
naam Hokatex. Op zijn hoogtepunt werkte op de wasserij
160 personeelsleden. In de jaren twintig en dertig van de
20e eeuw was de blekerij deels ingesloten door woonbebouwing. Tevens waren door de jaren heen de eisen ten
aanzien van milieu en hinder steeds strenger worden.
Daarnaast waren ook de burgers mondiger geworden en
trokken zij bij stank of hinder bij het gemeente bestuur
aan de bel.
In 1977 werd in het stadhuis van Velsen een hoorzitting
gehouden over een een Hinderwet vergunning voor de
wasserij Hoek en Vaart. Hierin werd door de bewoners uit
de omgeving naar voren gebracht dat zo’n bedrijf niet in
een woonwijk thuis hoorde. Waarom was het bedrijf niet
weggekocht voordat de uitbreiding werd goedgekeurd.
De wasserij stonk, maakte herrie, ontnam huizen het
licht en trok vrachtwagens aan die op hun beurt door de
smalle straten reden met gevaar voor spelende kinderen.
Trillende huizen, herrie van laadliften en autoradio’s. Een
dozijn bewoners van de Kluyskenslaan, de toegangsweg
tot de achterzijde van de wasserij, waren naar het Velsense stadhuis gekomen om hun hart te luchten.

Chemisch reinigen ”Hoek en Vaart”.
In verband met de Wet op de Omzetbelasting berichten
wij U, dat van af heden de volgende tarieven gelden voor
het chemisch reinigen der goederen:
Eenv. Wollen japon v.a. 1,40
Eenv. Zijden japon v.a. 1,55
Mantel (eenv.) 1,85
Colbert-costuum 1,85
Mantelpak 2,05
Rokken en blouses -,80
Dekens 1,70
Regenjas 2,30
Waterdicht maken gratis
Op goederen zelf gehaald en gebracht 5 pct. Korting.

Directeur J.W. Klein Heerenbrink was het eigenlijk volkomen met de omwonende eens en merkte kwasi-vrolijk
op “Ik ben natuurlijk een boef geweest om die wasserij zo
te laten groeien, maar aan de andere kant klopt economische zaken mij op de schouders. Ik ben het met iedereen

Afbeelding 6. De wasserij Hoek en Vaart in 1960.
Tekening J. Morren, naar een kadastrale kaart beschikbaar
gesteld door mevrouw G.J.M. Boekraad uit Santpoort-Zuid

22 NHA. Kadaster Velsen, art. 4746 en 19248.
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eens, dat er op de plaats van de wasserij een parkje voor
kinderen had moeten zijn”. De directeur vertelde, dat hij
voor de uitbreiding van het bedrijf bij de gemeente had
geinformeerd naar de mogelijkheden om het bedrijf naar
een industrieterrein te verplaatsen, maar volgens de
toenmalige wethouder C. Oekeloen had Velsen daarvoor geen ruimte. Inmiddels waren in het bedrijf dermate grote investeringen gepleegd dat uikopen nu wel
zeker tot de onmogelijkheden behoorde. Van gemeente
zijde werd gezegd dat autorado’s op het terrein van de
wasserij niet aan mogen staan. De bedrijfsleiding heeft
de chaufeurs daar regematig op gewezen. De laadliften
van de vrachtauto’s waren de beste en meest geluidarme die momenteel op de markt zijn. Klein Heerenbrink
bracht naar voren dat er niets meer aan het gebouw gewijzigd zou worden. Intern waren er grote verbouwingen
geweest, mede om aan een aantal millieuklachten tegemoet te komen. Bovendien waren er een groot aantal
zeer kostbare maatreelen getroffen om geluids en stankoverlast te voorkomen. Tijdens de hoorzitting bleek dat
de verstandhouding tussen de directeur en de omwonende goed was. Van beide kanten was er begrip voor de
moelijkheden. De directeur had er dan ook geen moeite
mee om aan een paar klachten tegemoed te komen. De
populieren werden ingekort en de blinde muur achter de
woningen werd gemaskeert met beplanting. Voor verdere uitbreiding hoeven de omwonende niet bang te zijn,
de beschikbare ruimte was op.

pen van bejaardenhuizen was het aanbod van werk sterk
terug gelopen. Het personeel reageerde gelaten, men
wist dat dit er aan zou komen. Hokatex Gezondheidszorg
B.V. is dan een zelfstandig onderdeel van Hotex Nederland. Het is de bedoeling dat 110 van de 160 werknemers
ontslagen zouden worden. Het personeel bestond toen
voor 80% uit Turkse vrouwen. Het merendeel was niet
lid van een vakbond. Ondanks de lage organisatie graad
gingen de vakbonden het FNV en het CNV zich in zetten
voor het personeel. Voor het CNV was dit het regionale
bestuurslid Mastenbroek uit Santpoort. Ook een bureau
voor rechtshulp zette zich in. Er werd een sociaalplan gemaakt, een deel van het personeel kon mogelijk overgeplaatst worden naar andere vestigingen. Volgens directeur Beems maakte de vestiging tonnen verlies per jaar
en zijn er slechte vooruitzichten. Hokatex in Santpoort
was het slechts draaiende onderdeel van het bedrijf. We
zouden liever sluiten, maar uit sociaal oogpunt hadden
we dit niet gedaan. In 1990 verloor Hokatex het Provinciaal Ziekenhuis als klant door de hoge prijzen bij Hokatex.
Wekelijks werd er 6500 kilo wasgoed van dit ziekenhuis
gewassen.
In het zelfde jaar werd er een geheim onderzoeksrapport gemaakt. Volgens dit rapport komen de problemen
bij Hokatex door slecht management. Er werden verliesgevende contracten afgesloten. De overname van
de wasserij was een mistaxatie, Hokatex wist niet dat
het bedrijf een rotte appel was. Er stond een verouderd
machinepark, de inrichting was niet efficient. De investeringen voor de modernisatie drukte als een zware last
op het bedrijf. De serves aan de klanten liep terug en er
waren spanningen tussen het personeel en de leiding.
Verder speelde er een veelvuldige directie wisseling. De
loonkosten werden met 7% teruggebracht terwijl het
loon van de directie steeg met 6,45%. De spanningen
met het personeel waren in 1989 zo hoog opgelopen dat
het volledige kantoor personeel de deur uit liep. De FNV
en CNV accepteerde de 110 ontslagen niet. De Centrale
Ondernemingsraad besprak de problemen in Santpoort.
Er kwam van de zijde van de vakbonden een voorstel en
een sociaal plan was in de maak. Eind 1990 begin 1991
was men gekomen tot een principe akkoord, het aantal
personeelsleden dat ontslagen zou worden was teruggebracht tot 81. Een bureua gaat banen zoeken voor
deze personeelsleden. Daarnaast zou het management
in Santpoortse vestiging vervangen worden. De achter

De wasserij speelde in op de wasserijmarkt. In 1979 starte
Hoek en Vaart als eerste wasserij in Nederland met sterilisatie van operatie kleding. Een gedeelte van het gebouw
werd ingericht voor het sterilisatie proces. Dit geschiede
volledig automatisch. In een aparte ruimte werd de gereinigde kleding ingepakt in speciaal papier. Daarna werden de paketten met hun inhoud gesteriliseerd door die
verhitten tot 134 tot 138 graden celsius.

De doodsstrijd van een wasserij
De wasserij maakte een bloeitijd mee, maar in 1990 pakte zich de donkere wolken boven het bedrijf samen. Het
bedrijf in Santpoort was inmiddels gespelialiseerd in
verhuur en reiniging van linnen in de gezondsheidszorg.
Tot de klantenkring behoorde het Provinciaal Ziekenhuis
in Bloemendaal en het Zeewegziekenhuis in IJmuiden.
Door beddenreductie in de ziekenhuizen en het inkrim-

2021 | Stichting Santpoort

18

eenvolgende directie’s werden voor een groot deel verantwoordelijk gesteld voor de problemen. Maar de ontslag procedure bleef problemen geven, gerechtszaken,
weigering van de ontslagen door het Arbeidsbureau en
de weigering van het ontslag van 12 zieke werknemers
vertraagde de afwikkeling. Maar uiteindelijk liep het ontslag proces in oktober 1991 op zijn einde. Volgens de Kantonrechter in Haarlem mochten de 12 zieke personeelsleden ook ontslagen worden omdat volgens zijn oordeel
de wasserij personeel moet minderen onder druk van de
concurentie.

villa een brug over de Jan Gijsenvaart gebouwd. Via de
opvolgende eigenaar van Hoek en Vaart, Johannes van
de Weiden kwamen deze huizen in bezit van de makelaar
Dirk Bus en de candidaat notaris Willem Anthonius Dolleman. Zij verkochten een van de villa’s in 1919 aan Ludwig
Willem Reijmers Wenckebach voor 8000 gulden.

Maar de problemen zijn nog niet voorbij. In de zelfde
maand oktober dreigde voor de wasserij in Santpoort de
sluiting. De heer A. Strookman is dan de directeur. Het
verwacht verlies is 1,2 millioen gulden, dit ondanks de
terug gebrachte transportkosten en de modernisering
van de machines. Het ziekete verzuim lag toen op 48%.
Er kwam nog een korte opleving door narigheid bij een
andere wasserij. In 1992 brande de vestiging in Alkmaar
af en werd het werk en het personeel tijdelijk naar Santpoort verplaatst. In Alkmaar werd de wasserij herbouwd
en sterk gemoderniseerd. Toen deze wasserij gereed was
werd al het werk, ook dat in Santpoort verplaatst naar
Alkmaar. De wasserij werd in 1994 gesloten. De grond en
bedrijfsgebouwen werden gekocht door een Zwitserse
projectontwikkelaar. Deze lied de gebouwen slopen en er
werd overgegaan om de vervuilde grond te reinigen. In
1999 kwamen de plannen gereed om hier een woonwijk
te bouwen onder de naam “Blekershoek”. In deze woonwijk komen de Hendrik van der Graaflaan, vernoemd
naar een van de eigenaren van Hoek en Vaart, en de Hoek
en Vaartlaan. De woonwijk kwam in het begin van deze
eeuw gereed.23

Afbeelding 7. De villa’s aan de Jan Gijsenvaart. In de derde
villa, van voor af aan, woonde L.W.R. Wenckebach.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Ludwig Willem Reimert Wenckebach
Zoals eerder vermeld liet Johannes Johanneszoon Klauwers vier villa’s bouwen op het oostelijk gedeelte van de
blekerij Hoek en Vaart, langs de Jan Gijsenvaart. De villa’s
werden gebouwd door aannemer Rings. In 1897 lagen de
drie zoontjes en het dochtertje van Johannes de eerste
steen. Om deze vila’s berijkbaar te maken werd bij elke

Afbeelding 8. Portret van de schilder L.W.R Wenckebach.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.

23 IJmuider Courant, 10-2-1977, 27-9-1979, 4-10-1990, 5-10-1990,
6-10-1990,15-10-1990, 16-10-1990, 17-10-1990, 6-12-1990, 4-1-1991, 19-41991, 2-5-1991, 18-5-1991, 1-10-1991, 11-10-1991, 26-10-1991 en 21-1-1999.
Weekblad Huis aan Huis, 8-9-1994.

Ludwig was een kunstschilder, boekbandontwerper en
graficus. Hij verhuisde in 1898 met zijn gezin van uit Amsterdam naar Santpoort en ging in de vila. Deze villa is nu
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Afbeelding 9. Een polood tekening van L.W.R. Wenckebach van de vinkenbaan op Jagtlust bij Santpoort, circa 1910.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.

bekend als Bloemendaalsestraatweg 13. Ludwig was in
1860 geboren in ’s Gravenhage, zoon van Eduard Wenckebach en Maria Geertruida Elisabeth Cornelissen. Hij
trouwde met Anna Geertruida van Voorhuisen, geboren
in 1868 in Kralingen. Zij vestigde zich in Amsterdam. Zij
kregen hier drie kinderen, Casper Eduard in 1892, Adelaïde Geertuida in 1895 en Jan Willem in 1895. Na hun verhuizing naar Santpoort kregen zij nog twee kinderen, Johana Magelina in 1900 en Henri Johan in 1906. Daarnaast
had hij nog familie leden die bij hem inwoonde, Machelina Maria van Voorthuisen, zijn schoonzuster, tot 1925 en
Magelina Maria van Voorthuisen Drooglever, zijn schoonmoeder, van 1922 tot haar overlijden in 1925. Een neef
Ludwig Oswald woonde bij hem in van 1911 tot 1914. Hij
was ook een kunstnaar die zich vooral toelegde op houtsnijden en beeldhouwen. Luwig zal in huis geen ruimte
gehad hebben voor het schilderen en zijn andere werk.
In 1899 lied hij voor eigen rekening achter in de tuin een
atelier bouwen. Ludwig volgde aanvankelijk een opleiding voor tuinarchitect op de Tuinbouwschool Lianeus in
Amsterdam. Daarna werd hij leerling van de schilder D.P.
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van Lokhorst in Utrecht in 1878 en 1879. Opvolgend werd
hij leerling van de zeeschilder Eduard van Heemskerck
van Beest. In 1880 werd hij benoemd tot pensionnaire
van koning Willem III. De benoeming hield in dat hij voor
een jaar en studiebeurs kreeg voor e3en studie in Parijs.
Hij ontwikkelde zich tot een groot kunstenaar, hij tekende
en schilderde in de trant van de Haagse school. Op aanraden van van Vincent van Gogh trok hij zich een periode
turug in Heeze voor het maken van landschapschilderingen. Veel schilderde hij ook in de Hollandse duinen en in
Drente. Het meest bekend werd hij door zijn pentekeningen en boekbandontwerpen voor de aquraellen op de
inplakpaaatjes van de de negen “Verkade-albums”. Die
maakte hij op zijn tochten met Jac. P. Thijsse en andere
schilders. Vanaf 1886 was hij verbonden aan het Amsterdams dagblad “Het Nieuws van den Dag”, waarvoor hij
een grote reeks uitvoerige en informatieve pentekeningen van oud-Amsterdamse stadsgezichten vervaardigde. Na 1890 maakte hij illustraties en boekversieringen
voor onder andere de boeken “Kijkjes in de plantenwereld” van Emile C. Knappert en “In de muizenwereld” van
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Afbeelding 10. Het atelier van L.W.R. Wenckebach in 1905. Links onder een schilderij van het “Meertje aan de duinen”. Daarboven
op de ezel een schilderij van “De haven van Leerdam”.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Agatha Snellen. Ludwig was lid van Arti et Amicitiae en
Sint Lucas te Amsterdam. Van Arti et Amicitiae ontving
hij namens Koningin Wilhelmina een gouden medaille
voor zijn aquarel “Het meertje van Caprera bij Bloemendaal”. Dit mooie stukje Bloemendaal tekende hij vanaf
een boomstam, hier staat nu De Genestetbank. De aquarel is afgedruk in een van de Verkade albums. Een van de
hoogte punt in zijn leven is benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau in 1935.

ten met een prachtig uitgevoerde grote schouw waar
houtblokken in werden gestookt. Luwig was gelovig en
lid van de Evangelisch Luterse kerk, volgens de registratie
in de gezinskaarten van Velsen had hij later geen geloof
meer. Zijn kinderen bleven wel aan de Evangelisch Luterse kerk verbonden. Ludwig overleed op 77 jarige leeftijd
in 1937 te Santpoort. In 1941 verkocht zijn weduwe en zijn
kinderen de villa met het atelier aan Johannes Emaus
uit Heemstede voor 7500 gulden. Anna Geertruida van
Voorthuisen overleed in 1949. De kinderen zwierven uit,
Casper Eduard vertrekt in 1913 naar Indië en gaat daar
werken als administrateur. Adelaïda Geertruida trouwde met Hugo Scheltema, een tabakshandelaar en gingen
wonen in Haarlem en later in Bloemendaal. Rond 1982
woonde zij in een appartement in het park van Wildhoef in Bloemendaal. Jan Willem vetrekt naar Indië maar
woonde in 1941 weer in Santpoort. Johana Magelina ook

Ludwig kon in 1919 de villa in Santpoort kopen van Dirk
Bus en Willem Anthonie Dolleman voor 8000 gulden. De
villa werd toen beschreven als een herenhuis met erf en
tuin aan de Bloemendaalscheweg, sectie F perceel nummer 1780. Met daarbij een stuk tuin met de opstal van een
atelier die hij voor eigenrekening stichte, sectie F perceel
nummer 1981. Dit aterlier had een fraaie klassieke inrich-
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dempt in verband met de aanleg van de Kluyskenslaan.
Hiermee verdwenen alle bruggetjes die een eenheid
vormde met de zo karakteristieke vila’s.24

Heibel om de afbraak van een villa
De hiervoor genoemde redelijk relatie tussen de heer
Klein Heerenbrik en de omwonende in 1977 werd in
1987 ernsig verstoord. Klein Heerenbrink had de meest
noordelijke villa gekocht van het rijtje dat in 1897 was gebouwd. Volgens zijn zeggen wilde hij de villa verbouwen.
Hierbij bleek dat alles verrot was en hij liet al het houtwerk uit de villa slopen tot er nog maar alleen muren
overeind stonden. Toen besloot hij om de villa te slopen,
iets waarvoor hij geen vergunning had aangevraagd bij de
gemeente. Na de sloop wilde hij een nieuw villa bouwen.
Dit zette kwaad bloed bij de bewoners in de omgeving
en de Stichting Santpoort. De bewoners richten zich met
een hantekeningenaktie tot het gemeente bestuur. De
Stichting Santpoort deed van de ilegale sloop aangifte bij
de officier van justitie in Haarlem. Mevrouw L. Vermande
van de stichting sprak over de gang van zaken haar ongenoegen uit tijdens een raadsvergadering. De reactie
van de gemeente op deze sloop zonder vergunning was
volgens haar een schoolvoorbeeld van de laksheid van
het Velsens college. Zij betichtde B. en W. van een uiterst
merkwaardig optreden, waardoor veel inwonende zich
gefrusteerd voelde over de sloop en het optreden van
de heer Klein Herenbrink. Zij eiste de herbouw van het
gesloopte pand. De resterende drie panden moesten
zo snel mogelijk op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaats worden. Directuer Klein Heerenbrink bracht
naar voren dat hij de opdrachtgever was geweest voor
het slopen. Zuiver een privé aangelegenheid. Ik had die
woning gekocht om hem op te knapen maar alles bleek
verrot. Toen het hout er uit was bleef er een zielig stenen
wandje over. Voordat er ongelukken konden gebeuren
heb ik de zaak in elkaar laten drukken. De omwonende
ontkennen dat de gesloopte woning in slechte staat was,
er zijn na de sloop hele balken meegenomen, dat doe je
niet als ze verrot zijn. Verder spraken de bewoners hun
ongerustheid uit over een oude boom op het terrein van

Afbeelding 11. Portret van L.W.R Wenckebach bij een van zijn
schilderijen.
Foto: Noord-Hollands archief, Haarlem.

Afbeelding 12. De echtgenoot van L.W.R. Wenckebach, A.G.
van Voorthuijsen.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.

wel Anna genoemd trouwde met Arend Storm die directeur werd van een N.V. te Muiden.
Henri Johan vertrekt in 1930 voor ongeveer een jaar naar
Amsterdam. Hij komt tijdelijk terug naar Santpoort
waarna hij in 1933 vertrekt naar Noordwijk. Hier werd
hij hotelier. Helaas is dit bijzondere rijtje villa’s niet meer
compleet, in 1987 werd de meest de meest noordelijke
villa gesloopt en vervangen door een moderne villa. De
Jan Gijsenvaart werd in de jaren dertig van de vorige ge-
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24 NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen. NHA. Hyp. 4, deel nr.
8458 akte 24 en deel nr. 9135 akte 11. NHA. Kadaster Velsen, art. 1534,
2362, 2833, 3736, 3686 en 7379. Rolle S., Gisteren haast onherkenbaar,
IJmuiden 1982, blz. 16-19. Website: nl.wikipedia.org, Ludwig Willem
Reimert Wenckebach.
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Afbeelding 13. De nieuw gebouwde villa aan de Bloemendaalsestraatweg in 1988. Over rechts de bewaard gebleven bomen.
Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem.

de gesloopte woning. Deze boom bepaalde voor een
groot gedeelte de sfeer en het uitzicht van de Bloemendaalsestraatweg waar zij woonde. Er werd gevraagd of B.
en W. de verwijdering van de boom kan tegengaan. De
stichting wachte op antwoord van de justitie in Haarlem
en heeft zich ook gewend tot het Openbaar Ministerie
omdat de aangifte van de ilegale sloop bij de gemeente
politie niet mogelijk bleek. Een woordvoerder van de ge-

meente Velsen gaf aan dat van de zijde van de gemeente geen ekele actie te verwachten is. Het pand stond
niet op de monumentenlijst en we heben geen grond
om de achteraf aangevraagde sloopverguning tegen te
houden. Bovendien is er een schetsplannetje ingediend
voor nieuwbouw. Ondanks al het verzet werd de villa niet
herbouwd en werd hier een nieuwe villa gebouwd die
met zijn ontwerp, in de hoofdvorm aansluit op de de drie
overgebleven villa’s. De gemeente Velsen had in dit geval
uit juridisch oogpunt zijn gelijk gekregen, en legaliseerde de sloop en keurde het nieuwe ontwerp van de villa
goed. De oude boom bleef in eerste instantie gespaard
maar werd in latere tijd toch gerooid. De overige drie villa’s hebben geen monumentale status gekregen. Het is
jammer dat door deze ontwikkeling een vila verloren is
gegaan in dit rijtje karakteristieke villa’s.25

Afbeelding 14. De huidige situatie ter hoogte van de voormalige wasserrij Hoek en Vaart. Rechts de nieuwbouw van de
wijk “Blekershoek”. In het midden de in 1987 gebouwde villa.
Links de villa waar in L.W.R. Wenckebach heeft gewoond.
Foto: J. Morren 2013.

25 IJmuider Courant 22-2-1987. Van der Aar Joke en Rolle Siebe,
Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1991
blz. 73.
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Bronnen

• NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen.
• NHA. Hyp. 4, deel nr. 7947 akte 24.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 1195, 1543 en 2362.
• NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen.
• NHA. Hyp. 4, deel nr. 8125 akte 112, deel nr. 8216 akte 81
en deel nr. 8220 akte
• NHA. Kadaster Velsen, art. 1543, 2362 en 2826.
• NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen.
• NHA. Hyp. 4, deel nr. 8949 akte 31, deel nr. 9020 akte 8.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 2826 en 6134.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 4746 en 19248.
• IJmuider Courant, 10-2-1977, 27-9-1979, 4-10-1990, 5-101990, 6-10-1990, 15-10-1990, 16-10-1990, 17-10-1990,
6-12-1990, 4-1-1991, 19-4-1991, 2-5-1991, 18-5-1991, 1-101991, 11-10-1991, 26-10-1991 en 21-1-1999.
• Weekblad Huis aan Huis, 8-9-1994.
• NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen.
• NHA. Hyp. 4, deel nr. 8458 akte 24 en deel nr. 9135 akte
11.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 1534, 2362, 2833, 3736,
3686 en 7379.
• Rolle S., Gisteren haast onherkenbaar, IJmuiden 1982,
blz. 16-19.
• Website: nl.wikipedia.org, Ludwig Willem Reimert
Wenckebach.
• IJmuider Courant 22-2-1987.
• Van der Aar Joke en Rolle Siebe, Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1991 blz.
73.

• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 960 fo. 194r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 86r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 98v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 963 fo. 149r en inv. nr. 964
fo. 151r en 156r.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 176v en inv. nr. 920 fo. 78v
en 82v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 fo. 150v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 103v en inv. nr. 970
fo. 97v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 94r.
• NHA. Allerhande schepen akten Velsen, inv. nr. 3108
no. 228.
• NHA. Schepenrol Velsen, inv. nr. 945 fo. 11v.
• Notarieel Archief Bloemendaal, inv. nr. 356 akte 337 en
inv. nr. 359 akte 622.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 94r, 96r, 100v, 101r en
102r.
• Regtdoorzee Greup-Roldanus S.C., Geschiedenis der
Haarlemmer bleekerijen, ’s Gravenhage 1936 blz. 50.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 102v tot 104v.
• NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 101 en inv. nr. 975 fo.
104v.
• NHA. Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 118G fo. 37
en inv. nr. 119.
• Oud Notarieel Archief Haarlem, inv. nr. 1691 akte 138.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 52.
• NHA. Oud Notarieel Archief Haarlem, inv. nr. 1629 akte
138.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 245 en 264 oude reeks.
• NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 35 akte 2.
• NHA. Gezin en persoonkaarten Velsen.
• NHA. Hyp. 4, deel nr. 7876 akte 70.
• NHA. Kadaster Velsen, art. 264 nieuwe reeks en art.
1195.
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Afkortingen:
NHA.: Noord-Hollands Archief Haarlem.
ORA.: Oud Rechtelijk Archief.
Hyp. 4: Hypotheken 4, kantoor Haarlem.
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