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2.23 Wasserij -blekerij, Overveen,  

gemeente Bloemendaal, Noord-Holland 

  

Inleiding 

Dit gebouw is eind 17e eeuw door protestante Vlaamse vluchtelingen opgericht 

als garenblekerij. De kennis en technieken die de Vlamingen meebrachten 

versterkten de internationale faam van Haarlem in de linnenhandel. De garens 

die van de spinnerij kwamen ondergingen een intensieve behandeling van 

logen en bleken waardoor ze blanker van kleur werden. Goed gebleekt garen 

was van groot belang voor de textielnijverheid. Nodig voor zo'n bedrijf waren: 

helder (duin)water, geschikte grond voor bleekvelden, gunstige droogplaatsen 

en goedkope karnemelk en wei voor het neutraliseren van de loog. Er werd 

namelijk gewassen met "potas" een loog bevattende planten-as dat vanuit het 

Oostzeegebied werd geïmporteerd. 

Rijke stadsbewoners geven één keer in de drie of zes maanden de vuile was 

mee aan de wasserij buiten de stad. Niet dat ze maandenlang in hetzelfde 

rondlopen,  ze hebben gewoon veel kleding en linnengoed. De was bestond 

vooral uit huishoudlinnen en onderkleding. Bovenkleding werd meestal door 

dienstboden gewassen. Het was wel duur! Rond 1900 gaat ook de opkomende 

middenklasse hiervan gebruik maken. 

Vertelpunten 

- blekerij vanaf eind 17e eeuw 
- Vlaamse protestante vluchtelingen met kennis en geld 

- ligging gunstig i.v.m. schoon water, ruimte voor bleekvelden, voldoende 
aanvoer karnemelk en wei voor spoelen/neutraliseren loog 

- vanaf 1813 tot sluiting fam Gehrels 

- bleken met potas; de as van beukenhout en eikenhout, opgelost en 

ingedampt. De as werd in potten verhandeld. Potas kwam m.n. uit Oost-

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=83
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Pruisen, Koningsbergen. Het hoofdbestanddeel van potas is 

kaliumcarbonaat. 

- begin 19e eeuw i.v.m. concurrentie buitenland over op wasserij 

- voor wassen rosmolen en stamkuipen met stampers, vgl. rosoliemolen en 
roskarn in o.a. Kadoelen 

- Stampers met kiezen en groeven. 

- wassen van linnen onderkleding gegoede burgerij 

- wasproces: Sorteren ( kwetsbare kleding niet onder de stampers, want dan 

beschadigt het kostbare kant en gaan alle knoopjes kapot), stampen met 

zeep, extra borstelen, broeien, bleken, spoelen, persen, drogen, mangelen, 

strijken, vouwen. 

- bleken op het gras. Wasgoed nathouden  

- zeep: olie gekookt met loog. Toevoegingen gaf eigen recept afleveren op 
wens van de klant 

- wasserij ging niet mee in modernisering van aandrijving, sloot in 1937.  
- gebouw: m.n. de dakpannen zijn bijzonder. Linkse dakpannen.  

 

Basisinformatie presentatie 

Het gebouw wordt voor het eerst als garenblekerij vermeld in 1702, maar de 

gebouwen zijn misschien nog van vòòr 1700. De blekerij-wasserij, die sinds 

1938 in het museum, staat en geheel is opgetrokken uit baksteen, was een 

schenking van de gemeente Bloemendaal.  

Het getoonde beeld hier is van ca. 1910 (was- en bleekproces). Bij de 

wederopbouw zijn het woongedeelte en het bedrijfsdeel van het complex 

opgenomen en is de ter plaatse aanwezige grote droogschuur niet 

gereconstrueerd. 

In het begin van de 19e eeuw was de garenblekerij door de toenemende 

internationale concurrentie niet meer zo rendabel. Veel blekerijen schakelden 

daarom over op de kledingwasserij, zo ook deze blekerij.  
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Uitsnede tekenening van de blekerij in 1777 met op de voorgrond de 

bleekvelden. Meer informatie Noord-Hollands Archief, link 

De vroegere inrichting en (een deel van) de oude gereedschappen konden 

hiervoor nog benut worden. Molenmechanisme en stampkuipen werden 

toegevoegd. Voor de aandrijving van de stampers werd tot het eind toe in 

1937, gebruik gemaakt van een rosmolen (ter plaatse van ca. 1845). 

 

Familieleden Gehrels aan het werk in de strijk- en vouwzaal  

van de blekerij in 1905. meer informatie over de foto en de daarop  

voorkomende personen, Noord-Hollands Archief, link 

Omschrijving 

De was werd aangeboden in kisten of manden. De was werd verdeeld in wit of 

bont en vuil/minder vuil. Dan ingeweekt en in kuipen met warm zeepsop 

gestampt met stampers, die op en neer gingen en tevens een lichte draai 

maakten. 

https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/E699014AFB8E11DF9E4D523BC2E286E2
https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/E750760EFB8E11DF9E4D523BC2E286E2
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Het mechaniek en proces 

Het functioneren van het bedrijf als 

wasserij was gebaseerd op de rosmolen als 

aandrijfkracht (vgl. ros-oliemolen, of 

roskarn Kadoelen). 

Het tandwiel aan de verticale as grijpt in 

het tandwiel van de horizontale as die de 

stampers in beweging brengt. In de 

horizontale as zitten nokken die om de 

beurt schijven om de stamperas 

omhoogtillen, de stamper iets laten draaien en in de kuip laten vallen. 

Onderaan de stampers is een dwarsbalk met klossen, voorzien van kiezen, 

d.w.z. met kruisvormig gegroefde onderkant. 

De vuile plekken kregen een extra beurt, daarna werd alles met loog of 

zemelenwater gekookt in de broeiketel en 

om vervolgens op grote kruiwagens naar de 

bleekvelden te worden gebracht om in de 

zon te bleken. Tijdens het bleken op de 

bleekvelden moest het wasgoed enigszins 

vochtig gehouden worden. Met hoosspanen 

werd water uit de sloot over het wasgoed 

gesprenkeld, in het museum kan dit door 

kinderen gedaan worden. 

Ca. 1905 stapte mevr. Gehrels over op 

chemische bleekmiddelen zoals chloor 

omdat dit minder arbeidsintensief was. 

Daarna werd de was door spoelsters, de oudere werkneemsters die op hun 

knieën in het bakje met stro zaten, gespoeld in de spoelkuip met koud 

grondwater. Vooral in de winter hadden die het zwaar te verduren vanwege 

het ijskoude water. Naast zich hadden ze bakjes met heet water staan om af 

en toe hun vingers enigszins op temperatuur te brengen. 

Daarna werd de was in een pers grotendeels ontvochtigd waarna de was werd 

opgehangen in de droogloods. Tenslotte moest de was gemangeld 

(gladgemaakt), evenals geperst, gestreken en gevouwen worden. Men had o.a. 

gespecialiseerde strijksters, uitsluitend vrouwen werkten in de vouw- en 

strijkzaal. Aflevering van de was kon op verschillende manieren: 1e nat 

toegeslagen, 2e droog toegeslagen, 3e opgemaakt, dan kon de klant alles direct 

in de linnenkast opbergen. 

De lengte en breedte van de kastplanken was bij de wasserij bekend. Het hele 

wasproces duurde ca. een week. 

Was op de bleekvelden 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=182&page=7
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Naast de rosmolen voor de aandrijving waren er een heet water fornuis, een 

broeiketel voor kookwas, grote bakken en kuipen voor het spoelen en weken 

(gedeeltelijk in de vloer verzonken). 

Rond 1930 was deze bedrijfsvoering echt ouderwets: al voor 1900 gingen vele 

soortgelijke bedrijven over op stoomkracht (vgl. 3.01 Freia) terwijl Gehrels tot 

1937 door bleef gaan met paarden. 

Verdieping 

Het wasgoed van de klanten werd strikt gescheiden gehouden. De 

verzendlijsten voor de klanten moesten goed gecontroleerd worden. De was 

van een grote klant was voldoende om een kuip te vullen. De kleinere wassen 

gingen in netten bij elkaar de kuip in. 

Van 1813 tot 1932 was het bedrijf in handen van de familie Gehrels. Oltman 

Gehrels (1759–1829) was afkomstig uit het hertogdom Oldenburg, Duitsland. 

In 1856 vormde zijn zoon Johannes Christiaan de garenblekerij om tot 

kledingwasserij door plaatsing van een molenwerk en stampkuipen. De 

wasserij bleef tot 1937 in werking en was de laatste in Nederland op 

paardenkracht. Stap voor stap wordt in dit gebouw getoond hoe hier rond 

1900 de was werd gedaan.  

Aan het einde van de smalle gang achter de voordeur is rechts nog een kleine 

keuken, waar door de vrouw van de wasbaas voor het personeel gekookt werd. 

Dit personeel kwam uit Brabant, Munster en Westfalen. Zij hadden kost en 

inwoning bij de wasserij. 

Vanuit het kantoor en vanuit de eetkamer kon Gehrels door een 

kleine raampje in de gaten houden wat er in het bedrijf 

gebeurde. 

Het in het museum opgeroepen beeld is van ca. 1900. Er is een 

videopresentatie waarin oud-medewerkers van een 

stoomwasserij vertellen over hun werk en de wastechniek. 

Stoomwasserijen waren in opkomst vanaf 1890. Deze kapitaal- 

en techniek intensieve wasserijen waren van een geheel andere orde dan de 

eenvoudige wasserij van Gehrels. In de woonkamer ligt een naslagwerk dat de 

lange geschiedenis van de blekerij/wasserij vertelt. In de salon ernaast is het 

complexe wasproces verbeeld in scènes en teksten. 

In 2010 is de gehele presentatie vernieuwd. 

Linken 

- Canon van Nederland, Noord-Holland, link  

- geschiedenis van de blekerijen en wasserijen aan de Blekersvaart in 

Heemstede, link 

- Molendatase.org (verdwenen molens), link 

- Video proces wasserij-1, youtube.com, link 

https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-holland/heemstede-en-bennebroek/bleken-en-wassen---een-vro-15650993
https://vimeo.com/16429756
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=16306
https://www.youtube.com/watch?v=bm67RKZ-wKk
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- Video proces wasserij-2, youtube.com, link 

Artikelen en gescande boekjes uit museum 

- Verhaal van mej. M. Gehrels en de heer J.C. Gehrels herinneringen uit 

1884, link 

- Priori 2009-2, link 

- Stappen voor werkstukken, link 

- Het bleekproces, link 

- De blekerij, H.W.M. Plettenburg, NOM 1963, link 

Spreekwoorden 

- De lakens uitdelen. (Mevrouw Gehrels) 

- In de luren leggen (luiers, maar ook doeken tegen de Engelse ziekte) 

- Opschorten. De stampers buiten bedrijf stellen. 

Literatuur 

- Priori 2009 nr. 2 pag. 14 en 15 

- Gids 2014 pag. 46 

- Voor constructiedetails zie: Techniek in het Nederlands Openlucht Museum 

-  

  

https://www.youtube.com/watch?v=zcT6_KDw64E
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.23%20verhaal%20mej%20en%20dhr%20Gehrels%20herinnneringen%201884.pdf
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.23%20Bleekerij,%20Priori%202009-2.pdf
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.23%20Wasserij%20kort%20overzicht%20stappen%20voor%20werkstukken.pdf
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.23%20Het%20bleekproces.pdf
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.23%20De%20Blekerij,%20H.W.M.%20Plettenburg.pdf


 

2.23 blekerij – wasserij, Overveen                                          pagina 7 van 

10 

Afbeeldingen 

 

De oorspronkelijke locatie van de blekerij wasserij. 

 

De wasserij in volle omvang. 
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De blekerij in 1777 met de St. Bavo van Haarlem op de achtergrond. 

Goed zijn de bleken op de voorgrond te zien. 

 

Mej. Gehrels op weg naar de wasserij, 1936.  
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Kollergang met kamwielen voor de 

nokkenasaandrijving. 
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De kuipen met de stampers.Rechts de 
warmwaterketel en de flexibele 

watertoevoer naar de kuipen. 

De kuipen aan de voorkant. De wateruitlaat 
onderaan de kuipen laat het water weglopen 

over een iewat schuin gelegde vloer. 
 

 
Midden boven de nokkenas met de nokken 
die de stampers optilt, iets draait en laat 

vallen. 

 
De heetwaterketel met links afvoer naar de 

kuipen. 


