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en 
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Opmerking. 

De integrale teksten zijn omgezette scans van het betreffende boekje uit 

de bibliotheek van het NOM, nr .43.019.652.M 

Veel foto’s van de blekerij/wasserij zijn te vinden in het Noord-Hollands 

Archief te Haarlem , link. Een aantal foto’s zijn voor de duidelijkheid wat 

opgewerkt. 

https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/?mode=gallery&view=horizontal&q=gehrels&page=1
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Enige tijd geleden werd mij verzocht nog eens iets te willen vertellen 

over de wasbehandeling en de werkzaamheden van ons bedrijf en tevens 

iets te schrijven over het dorpsleven, het leven in het oude Overveen, dat 

geen communicatie, geen prikkeldraad en maar een simpele 

petroleumverlichting rijk was; dat - op enkele uitzonderingen na, b.v. de 

families, die er alleen 's zomers toefden - bewoond werd door rasechte 

geboren dorpelingen en waar wij als kinderen, zonder radio, bioscoop, etc. 

onze genoegens aan partijtjes of anderszins, beleefden. 

Na veel aarzelen en mij mijn weinige talenten als schrijfster bewust, nam 

ik het verzoek toch gaarne aan om zodoende al dat oude aan de 

vergetelheid te ontrukken, en in de hoop dat U, die dit zult lezen, mij bij 

voorbaat zult willen excuseren voor mijn tekort in deze, wil ik dan 

trachten U een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van ons dorpje 

Overveen en zijn vroegere toestanden, zomede van het werk en het leven 

op de oude blekerij van de familie J. C. Gehrels 

onder 't Motto 

JEUGDHERINNERINGEN ANNO 1884. 

 

Naar tekening P.A.Schipperus ± 1865. 

 

Eerst zal ik U maar eens iets vertellen over ons bedrijf, dat gelegen was 

aan het Binnenpad achter de buitenplaats "de Nagtegaal", ruim 200 M van 

de Bloemendaalseweg af naar beneden gaande en bereikt werd langs een 

eigen weg. De ligging van de blekerij in dat lage gedeelte van Overveen 

was voor het bedrijf van grote betekenis, immers het zuivere duinwater 

kon van de hoge, destijds waterrijke duinkant naar de sloten rondom de 

bleekvelden vloeien om benut te worden vroeger voor het bleken van het 
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garen en linnen en later ook voor de kleerblekerij, omdat het voor een 

heldere wasbehandeling zo'n grote factor was. 

Doch nu moet ik even teruggaan naar de tijd, toen mijn 

Overgrootvader, Oltman Gehrels, zich omstreeks 1813 als bleker te 

Overveen vestigde en eigenaar werd van de blekerij met weilanden vóór, 

opzij en achter het huis gelegen, die zich uitstrekten tot de Delft bij 

Haarlem. De blekerij, voordien dus door anderen beheerd, moet, volgens 

gegevens van het gemeente-archief van Haarlem, dateren uit het jaar 

1584, maar was, zoals ik al zei, de laatste 125 jaar ons familiebezit. 

Oorspronkelijk was 't een garen- en linnenbleek, daarom zullen wij dan 

ook verschillende namen uit die eerste tijd tegenkomen, want hoewel die 

werkplaatsen later voor andere bezigheden werden gebruikt, bleven de 

oude namen behouden, zoals garenhuis, garenzolder, verwindschuur 

(waar het garen op klossen verwonden werd),enz. 

 

Woonhuis met aangebouwde koepel en wasserij van de 

familie Gehrels. Foto rond 1925. In de muur van de op de 

achtergrond liggende wagenloods bevond zich een steen 

met het jaartal 1791. Woonhuis en wasserij werden in 1938 

overgebracht naar het Openluchtmuseum in Arnhem. 
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Foto uit 1925. Woonhuis en wasserij van de familie Gehrels.  

Woonhuis en wasserij werden in 1938 overgebracht naar het 

Openluchtmuseum in Arnhem. 

De bleekvelden voor het huis waren door een sloot precies in tweeën 

gedeeld en ook terzijde van ieder veld was een sloot gelegen. De grote 

stukken linnen, die vroeger, vooral uit Twente en Engeland, hierheen 

werden gezonden om van de Kennemerbleek te genieten, werden na de 

vele bewerkingen met loog- en melkbaden op de velden uitgespreid om 

gebleekt te  

worden. Het linnen werd door pennen vastgezet ter voorkoming van 

opwaaien, maar ook om, hoewel het op het gras rustte, er enige lucht te 

laten toetreden.  

Dan werd het met het zuivere duinwater uit de sloten besproeid door 

twee mannen, die ieder aan een kant van het veld stonden en met de 

sierlijke zwaai van een grote, lange schep, waterhoos genaamd, juist elk 

de helft van veld konden begieten, zodoende alles gelijkmatig 

besproeiende. Het verdere werk moest de zon verrichten. 

Maar dit alles weet ik van overlevering, want toen Vader het bedrijf 

overnam, was het - hoewel in beginstadium - toch al kleerblekerij, maar 

wèl heb ik gezien hoe later die grote wassen van een half jaar nog net zó 

behandeld werden. Doch toen de stad en de stof nader kwamen, kon dit 

niet meer zo gedaan worden en werden de bleekvelden 

bloembollenvelden. 
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Nu zal ik U eerst de voorzijde van de blekerij beschrijven, die namelijk 

geheel in de lengte gebouwd was en begon met woonhuis met koepel, 

daaraangrenzend de grote was- en spoelruimte, verder een gedeelte met 

ingebouwde bakkersoven, voorts garenhuis en verwindschuur en vóór die 

gebouwen een grote hijskraan. 

Aan de achterzijde zien we woonhuis, was- en spoelruimte met 

daarnaast een lokaal, dat door ons werd betiteld als " 't huisje", maar 

feitelijk schaft- en conversatiezaal voor het buitenpersoneel was. Het 

interieur bestond uit een grote gemetselde kachel, een tafel met rondom 

banken en een muurkast. Dan kwam de koestal met hooizolder en boven 

het garenhuis en de verwindschuur lagen twee zolders als 

slaapgelegenheid voor het manlijk en vrouwelijk buitenpersoneel. Verder 

volgden een groot plein en in de breedte de wagenschuur, paardenstal en 

turfschuur met afgesloten ruimte voor opslag van vaten stijfsel, blauwsel, 

etc., maar vooral voor de zeepmakerij, die tot het laatst toe volgens het 

recept van Grootvader werd gemaakt. Aan de achterzijde bevond zich ook 

het uitplak- en kleine drooglokaal. Even verder stond de grote 

natuurdroogloods met drie verdiepingen, alle voorzien van grote gaten om 

de was door de wind te kunnen laten drogen. Hiernaast lag een flink stuk 

weiland met palen en drooglijnen - de hang genaamd - waar b.v. in het 

voorjaar de wollen dekens en ook het grote goed van het Diaconie-

Weeshuis uit Amsterdam werden opgehangen. Verder was er nog een 

varkens- en kippenhok. 

Nu even het interieur bekeken! Als we dan de was-en spoelruimte 

betreden, bevindt zich aan de linkerkant de grote molen, die door een 

paard in beweging werd gebracht. (dit geschiedde nog tot 1933, toen het 

paard vervangen werd door een motortje van 1½pk). Verder zien we dan 

de grote stookplaats en ketel, 3 stampkuipen met stampers, voorts 3 

waskuipen, paard (= groot model houten schraag) en schouwtafel. Ter 

rechterzijde ligt het grote spoelbassin, waarin een net werd gespannen en 

na iedere was opgehaald om te zien of er vooral geen kleine stuks, als 

zakdoeken, enz., verloren zouden gaan; dan zijn er de 3 spoelbakken, 

waar de spoelsters in lagen, voorts de gloorkuip en de pers, een vierkante 

houten bak, geheel met koper gevoerd en van gaten voorzien, om door 

het persen, dat met 2 man werd gedaan, het water te laten weglopen. 

Maar hoor ik U al vragen: waar waren nu bij een blekerij een koestal, 

hooizolder en turfschuur voor nodig: Wel dat is gauw verteld, want in de 

eerste tijd toen de blekerij garen- en linnenbleek was, kwam het 

personeel uit Brabant; het kwam in het voorjaar om 's winters weer te 

vertrekken, maar gedurende die maanden waren zij geheel in de kost.  

Later kwam het personeel niet meer zó ver vandaan, doch toen bleef 

het 't gehele jaar in de kost, zodat er voor het binnen- en 

buitenpersoneel, dat 20 à 25 personen telde, dus heel wat nodig was. Zo 

was er de boer om voor de koeien te zorgen en voor melken, karnen, 

kaasmaken, etc., de tuinman om de groentetuin te verzorgen, want alles 
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wat gebruikt werd, 's winters en 's zomers, kwam van eigen bodem en zo 

was er voor het inwonende buitenpersoneel een eigen keukenmeid nodig 

om voor hen te zorgen en alles schoon te houden. 

 

Het paard in de tredmolen. Al lopende bracht het paard het 

rad in beweging, waardoor de stampers gingen werken. 

Dagindeling. 

Nu kunnen wij wel tot de dagindeling overgaan. 

Vader wekte om 6 uur allen om vóór het ontbijt alles met hen te regelen 

en klaar te maken, zoals ketels gestookt, de stampkuipen in orde gemaakt 

met precies de hoeveelheden zeep als nodig was, de molen van schoon 

zand voorzien, de netten in de spoel, etc., zodat na het ontbijt (7 tot 8 

uur) direct kon worden begonnen. 

Dus beginnen wij dan ook maar! 

De wassen werden gesorteerd, wit, bont, wol, vuil en minder vuil en naar 

de verschillende soorten, b.v. tafelgoed, keukendoeken, enz. in de 

waskuipen gedaan. Dan kwam ook het paard in de molen om door zijn 

lopen het rad in beweging te brengen voor de stampers, die, let wel, zó 

gesteld waren, dat zij om en om werkten, zodat het goed gelijkmatig van 

het vuil werd ontdaan. 

Daarna kwam het goed in de kookketel en verder bij de wasvrouwen, 

die het nog even nakeken, b.v. keukendoeken, mouwen van dienstbode-

japonnen, huisknechtsjassen e.d. 
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Onderdeel van de houten 

constructie n.l. de grote as met 

horens (nokken).  

Het draaien van de horens geeft 

aan de houten schijf een op- en 

neergaande beweging 

 

Het wollen goed en tulen 

gordijnen werden in een aparte kuip 

door een ander persoon behandeld, 

ook het goed met vlekken van 

vruchten, thee of wijn werd  

afzonderlijk op het paard gelegd 

(een verhoging op schragen), 

daarna geschouwd voor verdere 

behandeling en een uurtje in een 

dun gloornatje gezet. Dan kwamen 

de spoelsters in de spoelbakjes en 

ging het sluisje open om het 

duinwater, dat door filters, die in de 

sloot lagen, gereinigd was; in de spoel te laten lopen en anderzijds door 

het openen van een klep weer het vuile water deed wegvloeien; in die tijd 

spoelden zij dan het sop uit het goed en werd dat gesorteerd op berries 

gelegd, daarna gestijfseld, geblauwd en geperst. 

Vandaar ging het naar het uitplaklokaal om flink uitgeslagen en netjes 

recht gelegd te worden, omdat als het niet nat, maar droog, recht was 

geplakt het veel te veel te lijden zou hebben en het nooit glad te krijgen 

was. Vervolgens werd het in manden gepakt en kwam het in de grote 

droogloods om door droogsters opgehangen te worden. Was het goed 

droog, dan was het, netjes gevouwen soort bij soort, klaar om als droog 

toegeslagen was verzonden te worden. 

Nog een enkele opmerking over de werktuigen in de blekerij. Deze 

waren alle met de hand gemaakt, zowel de tanden van het rad als 

stampers, met geen enkele spijker erin, maar alles was door houten 

pennen bevestigd. Verder was de binnenzijde van pers en ketels van 

koper, ook dit om het roesten te voorkomen. 

Ook Moeder had een drukke taak, niet alleen in het huishouden, maar 

ook in de blekerij, zoals U bemerken zult. Ook om 6 uur present, begon zij 

met alles uit te geven, wat er die dag voor alle monden nodig was, want 

na het ontbijt kwam de buitenkeukenmeid vragen wat er gegeten moest 

worden en dan had Moeder dat alles klaargezet, want elke portie vet, spek 

en boterhammen moest voor ieder precies eender zijn. Verder de orders 

binnenshuis en uitgeven, de kinderen verzorgen en de werkzaamheden 

buitenshuis, want alles verliep onder leiding van Vader en Moeder. 
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De wastobben met houten stampers. De touwlussen aan de 

zoldering dienen een om een kuip met stamper tijdelijk 

buiten werking te stellen. Op de achtergrond de z.g. grote 

warmwaterketel en de welwaterpomp.  

Na de avondboterham (6 uur) begon het huiselijk leven en werd de 

keuken netjes opgeknapt, de tafel van een schoon zeiltje voorzien en 

zaten de vrouwen gezellig te breien of te stoppen. Dan ging Moeder hen 

ook wel eens helpen met het knippen van haar jurken, want het 

traditionele verjaarscadeau was katoen voor een japon of schorten. 

Elk had een uitgaansavond, kermismiddag en schaatsenrijmiddag. 

Wanneer een vrijer zich kwam melden, werd naar zijn persoon eerst goed 

geïnformeerd en waren die informaties gunstig, dan mocht hij ook een 

avond in de keuken doorbrengen, voor hem werd dan een flesje bier en 

sigaren klaargezet en voor de meisjes thee en koekjes, op die wijze 

hadden zij ook gezelligheid onder elkander, een grote factor voor 

tevredenheid en saamhorigheid. Zo werd er zelden over "personeel", maar 

steeds als "huisgenoten" over hen gesproken, want of de een nu in de 

kamer en de ander in de keuken behoorde, wij leefden toch allen onder 

één dak. En òf die verhouding gewaardeerd werd! Laat ik U daar een 

staaltje van mogen vertellen. 

Enige jaren geleden stierf op haar 90ste verjaardag een gewezen 

kindermeisje en liet mij door haar nabestaande een envelop bezorgen met 
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de 3 portretjes van ons oudsten (leeftijd 4 à 5 jaar), die zij al die jaren 

met grote piëteit had bewaard als aandenken aan de tijd, toen zij met 

Moeder voor ons, kinderen, mocht zorgen. 't Was een der vele mooie 

staaltjes van medeleven in ons eigen dorpje. 

 

Het spoelbassin. De spoelster lag in een houten spoelbak. 

Op de voorgrond de gloorkuip en op de achtergrond een 

veldwagen. 

Nu zou ik toch niet volledig zijn, als ik nog een huisgenote - hoewel een 

tijdelijke - zou vergeten te noemen, n.l. onze goede oude baker Hendriks, 

door ons "bakie" genoemd, en die, wanneer zij niet bij ons was, toch altijd 

wel in het huishouden van één onzer vriendinnetjes werd aangetroffen. 

Aan haar hebben wij zoveel prettige herinneringen, dat het jammer zou 

zijn haar persoon - steeds in Overveen zichtbaar met veel rokken, grote 

schort en vooral die cornet met brede stroken - niet dan met ere te 

vermelden. 

Zo zoetjes aan werd het bedtijd en ging Vader prompt 10 uur het 

buitenpersoneel waarschuwen, de ronde doen, sluiten en het laatst uit 

“t  huisje" de lamp weghalen en dan moest ieder zijn slaapstee hebben 

opgezocht. 't Was toen alles nog petroleumverlichting en na gebruik van 

de lampen, 20 à 25 stuks, werden deze in de keuken gebracht om 's 

morgens door het meisje gevuld en schoongemaakt klaar gezet te worden 

voor volgend gebruik. 
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De strijk- en vouwzaal anno 1905. 

In de stijk- en vouwzaal van de blekerij van de familie Gehrels. 

Op de voorgrond A.C. Gehrels-Vervooren, voortzetster van de 

blekerij. Voor de paal, W.G.F. Gehrels, links van hem aan de 

1e strijktafel Mej. M. Gehrels, aan de voorste kleine vouwtafel 

Mej. J.F. Gehrels, rechts aan de mangel J.C. Gehrels, daarbij aan 

de mangelrol Mej. A.C. Gehrels. 

 

Nog even stilstaande bij de verdere behandeling van de was, zult U zien 

hoeveel arbeidskracht en zorg eraan besteed werd eer die, gevouwen en 

gestreken, in de kast gelegd kon worden. 

Daarvoor was allereerst een flinke werkruimte nodig en hiertoe werd 

achter de grote droogloods een gebouw gezet. Bij het binnenkomen 

daarvan stonden ter rechterzijde 3 eikenhouten persen, waarvan de 

planken alle met zink waren beslagen, verder een trekmangel. De 

linkerzijde was geheel met lange tafels bezet en vooraan was een ruimte 

voor de manden. 

Het laatste gedeelte was als strijkzaal ingericht, in het midden 2 grote 

tafels voor gordijnen, enz., aan beide zijden de strijkplanken op losse 

schragen met verdere benodigdheden als bakje met water, spons en 

stukje vetkaars en koppenplank. Aan het eind een vierkante kachel met 

platte plaat voor verschillende grote bouten, glansbouten met ronde 

achterkant, daarachter een draaibaar rek. 
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We beginnen dan met het goed te sorteren. Verder werd elk stuk aan 

4 kanten gerekt en in pakjes gerold om daarna gemangeld, gevouwen en 

geperst te worden, alles precies op dezelfde maat, waarvoor meetlatjes 

werden gebruikt. Mochten de dames een andere vouw wensen of moest 

de linnenkast voor jonggetrouwden worden ingericht, dan ging één van 

ons even met een latje de maat van de vouwen nemen, de naam kwam 

op het latje, zodat elk doekje steeds dezelfde vouw en breedte had. 

De strijksters hadden ieder naar bekwaamheid haar taak, b.v. leerling, 

plat-, hoofd- en fijn- of overhemdenstrijkster. Tevoren werd het goed 

gevocht en ingerold en onder de meisjes verdeeld. De lingeries waren 

toentertijd zo ingewikkeld, dat het vak van begin af moest worden 

geleerd, want het was de tijd van borduursels, stroken en batisten 

kinderhoeden en dat alle kinderen gekleed waren in heldere katoenen 

jurkjes met pofmouwen en ook de dames linnen of zefir japonnen 

droegen. Dan waren er de chemises met valenciennes-kant, pantalon met 

stroken, onderjaponnen met 2 à 3 hoge stroken, enz. De gordijnen 

hadden stroken en waren versierd met een klein hoofdje, dat gepijpt 

moest worden, waarvoor de pijpschaar werd gebruikt. Elke soort bij elkaar 

werd het goed op het rek gehangen om door de hoofdstrijkster, weer met 

behulp van maatlat, gevouwen te worden en nagezien of er geen knoopje 

of anderszins aan mankeerde. Was dat het geval, dan werd op dat stuk 

een speld gestoken, de kapotte doeken werden in een pakje gedaan, 

zodat de dames niet alles zelf behoefden na te zien. 

De fijnstrijkster streek alleen maar overhemden met stijve borst, 

boorden, manchetten en fronts, vandaar dat zij de beschikking had over 

een borstenplank, glansplank en knoopsgaten-opener (om het de heren 

gemakkelijk te maken hun knoopjes in de borsten of boorden te kunnen  

doen, zonder deze te beschadigen). Ook deze bewerking behoort tot het 

verledene. 

Nadat de was nogmaals geteld was en ingepakt in grote vierkante 

manden, was die gereed om verzonden te worden. 

Maar ook het vervoer vereiste in die tijden veel zorg en beleid. Aan de 

wegen werd niets gedaan, doch al lag de sneeuw nog zo hoog, op tijd 

moesten de wassen worden afgeleverd. In de omstreken werden zij door 

eigen wagen gebracht; de andere, b.v. die voor Baarn, Schoorl, 

Rotterdam, etc. gingen per Kaarselade Veer of spoor, maar van één klant, 

n.l. het grote Diaconie-weeshuis in Amsterdam, werd de was gehaald en 

thuis bezorgd door ons eigen gerij, dat daarvoor van Donderdag op 

Vrijdag 's nachts om 2½ uur zijn reis begon om prompt op tijd Vrijdag 

12½ uur behouden op de werf aan te komen. 
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Nu moet U eens bedenken wat dat inhield. De winters waren veel 

strenger, van verlichting op die smalle hobbelige wegen was geen sprake, 

zodat er met sneeuw een schop werd medegenomen om door de 

opgestoven sneeuw een weg te banen. En op die hele weg passeerden je 

slechts twee andere voertuigen, n.l. de postkar en een bakkerswagen met 

bruine broden, die naar de Haarlemse gevangenis gebracht moesten 

worden, verder niets als pikdonkere en vaak gladde wegen. Maar op die 

drie enkelingen kon het horloge wel gelijkgezet worden, want zij moesten 

elk precies op tijd hun vracht afleveren. 

Natuurlijk moesten voor die reis voorbereidingen worden gemaakt. 

Behalve de veldwachters, die Overveen bewaakten - 1 voor Overveen en 1 

voor Bloemendaal, was er ook een nachtwaker, Prenen. Hij nu kwam 

Donderdagnacht trouw zijn ronde om ons huis doen en fungeerde dan 

voor porder door met zijn stok op de luiken te slaan om Vader te wekken. 

De koffie, 's avonds klaar gemaakt met een flink pak boterhammen, werd 

gewarmd, de knecht geroepen, de paarden voorzien en na die verzorging 

van mens en dier moest de knecht, wanneer de wegen glad waren, eerst 

met de paarden naar de smid (Honnebier) wat verderop in Overveen om 

deze scherp te laten zetten. Daarna ging de reis via Halfweg tot het 

Haarlemmerplein. Bij de firma Kost werden onze paarden gestald en 

verwisseld door andere paarden en een Amsterdamse koetsier, die meer 

met het rijden op de hoge bruggen bekend was, maar onze knecht ging 

mede om de was, 12 à 14 grote zakken, af te leveren en de vuile weer 

mee te nemen. Teruggaande werd de reis in Halfweg nog even 

onderbroken om te rusten en de inwendige mens en de dieren te 

versterken en op enkele uitzonderingen na was de wagen prompt 12½ uur 

weer thuis. 

Zo zijn wij dan aan het eind gekomen van de wasbehandeling en wat 

daarmee annex was. 

 

Mocht U alles nog eens willen bezichtigen, maakt U dan in Uw vacantie 

een reisje naar Arnhem, waar het interessantste gedeelte van onze 

blekerij in 1937 in het Openlucht Museum werd opgebouwd. 

 

Goede reis! 
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Na de werkzaamheden wil ik U ook nog iets vertellen van de 

genoegens, die wij in en om de Bleek in ons dorpje Overveen mochten 

beleven, waar elk van de seizoenen toch zijn eigen bekoring voor ons had. 

Als U denkt dat er op ons dorp veel verenigingen of iets dergelijks te 

vinden waren, dan moet ik U daarin teleurstellen, want op een klein dorp, 

zonder communicatie of verlichting, een enkele petroleumlantaarn op de 

hoofdweg uitgezonderd, en met lange werktijden, genoot ieder 's avonds 

het meest in de huiselijke kring. Aangezien de bevolking niet zo groot was 

en de zaken nog een beperkte omvang hadden, werd alles veel meer met 

elkaar gedaan, de patroons werkten gelijk met de knechts - natuurlijk was 

er verschil van stand, patroon bleef patroon -,maar toch juist door dat 

met elkander werken, kreeg je een ander inzicht in het leven van je 

medearbeiders en hun gezinnen. Kwam b.v. een jongen van school, dan 

werd hij bij dezelfde patroon loopjongen en trouwde je dienstbode, dan 

had die altijd wel een zusje, nichtje of buurmeisje als remplagante, dus 

bleef je in de familie. Dat alles was wel heel gemoedelijk, het hele dorp 

leefde met elkaars lief en leed mede en wij werden daarin al vroeg groot 

gebracht.  

Zo was het gewoonte, dat de eerste verse eitjes nooit door gezonde 

mensen werden opgegeten, neen, altijd was er wel een zieke of zwakke, 

die ze beter kon gebruiken en die wij, als wij uit school kwamen, even 

voor donker mochten brengen, of ook wel een keteltje met soep voor 

"vrouw N.", waar de ooievaar op bezoek was geweest. - 't Was toen nog 

regel om van "Vrouw" te spreken, "juffrouw" zei men tegen de burgers, 

met "mevrouw" werd de bewoonster van de buitenplaats aangesproken.- 

Wij waren hieraan al zo gewend, dat wij, als wij van een zieke hoorden, 

zelf wel eens vroegen: "heeft de kip geen eitjes meer gebracht?" Zo de 

ouden zongen, zo piepen de jongen. 

In Overveen was alleen de gemeente- of dorpsschool, waar alle jongens 

tot 12 jaar lager onderwijs genoten, voor hoger onderwijs gingen zij later 

naar Haarlem of moesten door privaatlessen hun kennis verrijken. 

Naast het oude Raadhuis bij de tol was de particuliere jongedameschool 

van de dames Loomeyer gevestigd, die door de burgerdochters werd 

bezocht. Overveen was overwegend Rooms-katholiek, Bloemendaal 

daarentegen Ned.Hervormd en omdat wij kerkelijk tot Bloemendaal 

behoorden, doch in Overveen op school gingen, hadden wij het voorrecht 

in beide dorpen onze vrienden en kennissen te hebben. 
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De z.g. "laan van Gehrels". 

Blekerij van de familie Gehrels. Het z.g. 'Laantje van Gehrels' met  

woonhuis, wasserij, wagenloods, droogkamers en bleekvelden. 

 

Al zijn er niet veel oude gebruiken te vermelden, toch zult U er in mijn 

beschrijving nog wel eens een tegenkomen. Om te beginnen op 

Nieuwjaarsdag. Ik weet niet of het alleen maar op ons dorp zo de 

gewoonte was, een feit is 't, dat die dag wel een bijzonder aspect had. 

Dan werden na de gebruikelijke wensen van het personeel, schoteltjes 

klaar gezet met centen, dubbeltjes, enz., want naardat een ieder zo'n jaar 

aan de deur kwam, werd de fooi uitgereikt, maar de centen waren alleen 

voor de drommen Haarlemmers, die met hele families het dorp 

overrompelden met hun heilwensen en dat niet tegelijk, neen, een voor 

een kwamen zij de laan af vanaf 9 tot 12 uur ('t werd zó erg, dat het 

verboden moest worden) en dit schoteltje moest ook het eerst weer 

gevuld worden. Maar met onze eigen dorpsgenoten was het erg 

genoeglijk. Eén van hen, n.l. de lantaarnopsteker Van Gulick, die elke dag, 

gewapend met ladder en petroleumpul, de enige verlichting, die Overveen 

en Bloemendaal rijk was, verzorgde, bracht ons zijn heilwens in rijm op 

een mooi groot vel papier, versierd met voorstellingen, iets zeer aparts!  
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Vanzelfsprekend kreeg hij dus ook iets aparts. Wij kinderen hadden het 

die dag eveneens druk, want niet alleen de familie, maar ook de ouders 

van je speelmakkers kregen hun wensen, die beloond werden door warme 

chocolade, oliebollen of beignets; de moeders waren dan ook maar niet 

ongerust, als er die dag wat minder gegeten werd. 

De grootste pret van de winter was wel de sneeuw, want aan opruimen 

en zandstrooien werd toen niet gedaan, dus lag ze voeten hoog, wat nu 

juist de grootste bekoring voor ons had, want behalve sneeuwballen 

gooien en hele families van sneeuwpoppen maken, hield dat ook in, dat 

wij allen met de slee naar school werden gebracht - zo'n gezellige grote 

slee met hoge rug en 2 bankjes - en ook weer gehaald werden, want de 

bloemistknechts hadden 's winters niet veel te doen en anderen hadden 

ook wel even tijd. En dan die prachtige arren in de zuivere sneeuw! Iedere 

rijtuig-verhuurder en elke boer uit de Haarlemmermeer had een ar, maar 

die prachtige van de familie Van der Vliet met de pluimen en bellen en de 

koetsiers met hun grote pelskragen en bontmutsen, dat was toch wel iets 

belangrijks in ons dorp. Zo ook de ijspret op de Kolk, wanneer de scholen 

een wedstrijd uitschreven met "koek en zopie" en draaiorgel en vooral niet 

te vergeten het oublievrouwtje met haar trommels oublie, die lange, die je 

op je vingers stak, ik heb ze nooit meer gezien. 

In eigen omgeving op de vaart achter het huis werd dan ook een 

ijsfeest geïmproviseerd, dat door alle buurtjes werd bezocht. De kleinsten 

werden de schaatsen bij de kachel aangebonden en met slee en stoeltjes 

op het ijs gezet en er waren altijd wel groteren om broer of zus te helpen. 

Het kindermeisje hield er toezicht en een tafel met ketels chocolade en 

Amsterdamse korstjes kwam er bij te pas. De ouders kwamen natuurlijk 

kijken, nu dan hadden de kleintjes net zo'n mooi feest als wij op de Kolk, 

en groot of klein, niemand had kou gevoeld, alleen maar trillende benen. 

Zo zoetjes aan kwamen weer onze voorjaarsvrienden naar ons dorp, 

n.l. de Duitse straatmuzikanten, piano-orgel en harpiste; 't was dan de 

aardigheid niet alleen wie de eerste nachtegaal (15 April) had gehoord, 

maar ook de eerste muzikanten, want prompt ieder jaar kwamen zij met 

hun muziek ons dorp opvrolijken. Naar mate de grootte van het korps, 

deelde het zich, de ene helft ging al spelende de huizen naar Kraantje-lek 

en Brouwerskolkje en de andere naar het Bloemendaalse bos.  

Een maand later kwam de Italiaanse familie met piano-orgel, de man in 

fluwelen buis met tyrolerhoed, de vrouw gekleed in rode rok, zwart 

keurslijf en mooie rode geplooide doek met lovertjes versierd en als 

ophaalobject een tamboerijn; op de priemen van het orgel stond het 

mandje met hun kindje van omstreeks 1 jaar, maar dat nooit groter werd 

en er-toch elk jaar weer bij was, ra, ra!- .Wij waren met allen zulke goede 

vrienden, dat zij ons steeds, als zij weer weggingen, even in de koepel 

een goede winter kwamen wensen.  
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De harpiste kwam meestal 's Zondags en ging heel huiselijk op een laag 

stoeltje midden op het trottoir voor de koepel zitten, want onze koepel 

stond aan het eind van onze laan aan de Bloemendaalseweg. Deze was 's 

zomers een geliefde rustplaats voor alle kennissen, wanneer zij hun 

wandeling uitstrekten tot Overveen, om vandaar, na een kopje thee 

gebruikt en een babbeltje gemaakt te hebben hun wandeling weer voort 

te zetten.  

Over onze laan was een ingang naar de duinen; denkt U eens in, zo 

maar de duinen (zonder prikkeldraad) in te kunnen, om daar te spelen en 

te grave ten, duin op, duin af. 's Zomers leefden wij dan in onze vrije uren 

en middagen in het duin, waar a ons eigen bosje, duinpan of bergen 

hadden, en de ouders behoefden tegen de kernuitjes maar te zegger "ze 

zijn naar 't duin", dan. wisten die ons vanzelf wel te vinden. En dan de 

bramentijd, omstreeks Augustus, als wij met emmertjes of blikjes bramen 

gingen zoeken en de mooiste te vinden waren juist aan de onderkant van 

de aardappelvelden, waar de duin-aardappelen werden geteeld. Er werd 

zeker met het poten der aardappelen al op gerekend, want je behoefde 

nooit een plant te vertrappen en je werd dan ook nooit verjaagd. De 

meeste echter kon je vinden aan de zeereep, maar daar die dicht bij 

Zandvoort lag, waren andere zoekers je dan al voor geweest. Want voor 

de Zandvoortse vissers was dat een extra verdienste, dus zo gauw als 't 

even dag werd, trokken hele families erop uit, waarna de visvrouwen met 

haar volle manden met bramen langs het Visserspad, dat bij Kraantje-lek 

eindigde, kwamen lopen om hier haar bramen te verkopen, zoveel voor 

een schoteltje - dat erg plat was en de duim erg groot! maar eerlijk kreeg 

je één schoteltje extra. 

Van de verdere genoegens, die er zo in de duinen, en voornamelijk voor 

de jongens te beleven waren, zal mijn broer U straks nog wat vertellen. 

Nu wij toch in de maand Augustus zijn, zal ik U iets verhalen over onze 

kinderpartijtjes, die alle op zichzelf even heerlijk en toch zo verschillend 

waren. Het spreekt vanzelf dat zij altijd in de vacantie werden gegeven, 

anders zouden de schooltijden te veel onderbroken worden. Zo was 't de 

gewoonte dat elk gezin een partij gaf voor alle jarigen en elk kind de 

gehele klas mocht inviteren, dus 40 à 50 gasten was geen uitzondering. 

Ons partijtje werd altijd in het Bloemendaalse bos gegeven, dat nog 

ongerept, zonder bebouwing en wegenaanleg was. Twee lanen liepen er 

doorheen, n.l. de Koepellaan en de Mollaan. Aan het eind van de 

Koepellaan stond 't pannekoekenhuisje met als bewoners de familie 

Kalkman, waar je aan grote en kleine tafels pannekoeken met sla kon 

eten, dat het meest gedaan werd door families met logé's op oudere 

leeftijd, want voor kinderen was daar maar één grote schommel, die gauw 

bezet was. Ons feestje werd altijd in de z.g. "leeuwenkuil" gevierd aan de 
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De 

theekoepel aan de Bloemendaalseweg Gesloopt in 1930. 

  

rechterzijde van de laan; aan de linkerzijde op een heuveltje woonde de 

familie Goukes, naast de woning stonden twee grote tenten, een grote en 

twee kleine schommels; regende het, dan werden dus de tenten 

opgezocht. Alle proviand nam men zelf mee, maar juffrouw Goukes zorgde 

voor karaffen melk, water en theewater met zo'n gezellige theestoof met 

kooltjes vuur.  

Moeder ging met de kleinsten en proviand in het tentwagentje vooruit, wij 

kwamen met de groteren, die als helpsters dienst deden, lopende en 

vonden daar dan alles gereed om even te rusten en de boterhammen, 

krentenbroodjes, enz. te nuttigen. Dan gingen wij 't bos in en schommelen 

en spelletjes doen, zoals boompje verwisselen, zakdoekje leggen of de 

gouden en zilveren joep, joep, joep, waarin je als aaneengesloten rij door 

de bogen moest lopen, die in elk laantje stonden opgesteld, en werd je 

dan gevat, dan was het jouw beurt om met een ander de boog te vormen. 

Als we dan moe werden, kwamen de ezeltjes voor, want in het bos had de 

familie Böttger een stalhouderij, waar drie ezels werden verhuurd en dan 

mochten we drie aan drie een ritje door het bos maken, doch hoe meer 

kinderen, hoe kleiner de rit! En dat alles opgeluisterd door muziek van de 

muzikanten of het piano-orgel, die het zó verdeelden, dat de een bij de  
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koepel en de ander bij de leeuwenkuil speelde. Voor wij huiswaarts 

gingen, vlochten wij eerst voor ieder een krans van eikebladeren om, na 

nog een laatste pater langs de kant gedaan te hebben, bekranst weer 

naar huis te gaan. 

 

Het Bloemendaalsche Bosch met de groote schommel. 

Het schoolpartijtje van de dames Loomeyer werd ook in het bos 

gevierd, maar had als bijzondere attractie, dat wij gehaald werden door 

2  à 3 grote rijtuigen (char à bancs), waarin vier lange banken en 

achterop een kattebak. 

Dan denk ik nog aan een ander kinderpartijtje, dat gegeven werd door 

een zilveren echtpaar, dat aan de Houtvaart woonde. Nu lag de Houtvaart 

zo geïsoleerd, dat er geen rijtuig komen kon. Langs de smalle "Noville-

laan", nog voorzien van nauwe bruggetjes, kon je er lopende door de 

tuinen slechts komen, zodat zelfs een bruid van de schuit gebruik moest 

maken. Het kwam dan ook wel voor dat zo'n bruid bij familie, die aan de 

grote weg woonde, gekleed werd, maar als zij uit haar ouderlijk huis wilde 

trouwen, moest zij per schuit tot de "brug van Malefijt" gaan. En zo 

gebeurde het ook dat, toen wij bij de familie op de Houtvaart aankwamen, 

de versierde schuiten gereed zagen liggen, die door de knechts werden 

gevaren tot de boerderij van Van Maris over "Elswoutshoek! Vandaar 

liepen we naar Kraantje-lek om daar verder de dag door te brengen, op 

die heerlijke Blinkert en waar ook alweer een wip en schommels waren en 

voor pausering een touw werd gespannen, waaraan voor ieder kind een 

cadeautje hing, dat je er geblinddoekt af moest knippen. Zo tegen 5 uur 

werd er dan weer naar de schuiten gemarcheerd. 
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Augustus was wel de maand van plezier, want na de Haarlemse kermis 

begon 2 weken later de Overveense, die voor ons, hoewel klein, toch 

maar je ware was. De hele kermis bestond slechts uit 3 à 4 kramen: een 

werptent, koek- en palingkraam en kop van jut, en aan de overzijde de 

poffertjeskraam van juffrouw van Ooyen met haar hippende kraai en klein 

mank hondje. Wij waren vanzelf de hele week present, want iedere familie 

tracteerde weleens op poffertjes, maar de laatste Zaterdag kochten de 

heren altijd paling en was er in Overveen geen gezin, dat 's Zondags geen 

paling at, 't zij dikke of dunne.  

 

 

Overveense kermis bij de Tol, 1895 

Ook de laatste Zondag was genoeglijk, dan kwamen alle jongelui ook uit 

Haarlem om met ons kermis te vieren, de ouders zaten bij Van Ouds het 

Raadhuis en wij vonden daar altijd onze aanlegplaats. 's Avonds waren de 

verlotingen, want bij de koekkraam kon je met dobbelstenen je geluk 

beproeven en wat was er heerlijker dan zo'n koek te winnen, waarop 

geschreven stond: "Voor U kermis" en die je overhandigd werd door 

Schabink, die eerst eens zijn petroleumlamp had gevuld en je er dus nog 

een extra smaakje bij kreeg, maar wat nood! na de vele omzwervingen 

kwam hij dan in een emmer met water terecht om op te frissen. Of die er 

lekkerder op werd, ik vermoed van niet, maar een gewonnen koek was 't 

toch maar! 
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De ouderen namen allen hun lootjes bij Balm aan de palingkraam en 

gewonnen of niet, niemand ging naar Haarlem of zij droegen hun lange 

pakjes mede. Ook juffrouw van Ooyen was ons goed gezind, want als wij 

allen van poffertjes voorzien waren, vroeg zij om 't hoekje: "heb Uwé's 

genoeg boter en suiker?" Natuurlijk was dat nooit 't geval, maar ik 

vermoed, dat zij daar wel rekening mee hield, doch het was de gewone, 

typische vraag, waar je toch altijd weer om moest lachen en zonder welke 

't geen Overveense kermis zou geweest zijn. 

Eenmaal hebben de dorpelingen het genoegen gehad een circus in hun 

midden te hebben, waarop met grote letters "Circus Blanus" geschreven 

stond. Nu 't was dan ook wel de moeite waard! Het had zijn standplaats 

schuin over het station en achter het tegenwoordige postkantoor. Nu was 

het tentzeil van dien aard, dat het buitenpubliek evenveel zag als het 

betalende, want waar eerst een klein gaatje was, werd dat heel gauw door 

de jongens iets groter gemaakt, en 't was tevens nog goed voor ventilatie. 

U merkt wel, dat het nu niet direct als eerste klasse beschouwd moest 

worden, hoewel het in alle opzichten toch aller verwachting overtrof, want 

ik geloof niet, dat de Overveners ooit zo onbedaarlijk hebben gelachen als 

die avond. De garderobe van directeur en artisten was zeker vergeten, 

althans 's middags werd de buurt gevraagd even een kledingstuk te willen 

lenen en aangezien de directeur toch netjes zijn entree moest maken, 

ging hij 't eerst naar de postdirecteur om een witte tricot onderpantalon te 

lenen, want zo'n witte rijbroek was je ware. Nu was 't geval zo, dat de 

postdirecteur nogal corpulent was en de circusdirecteur nu niet direct, 

maar dat werd wel verholpen door een touw om zijn middel te binden, 

doch 't was zeker niet strak genoeg aangehaald, want telkens moest hij 

maar hijsen. Zijn geklede jas was ook geleend, maar van een persoon, die 

juist wat dunner en kleiner was, zodat wanneer Blanus zijn zweep of iets 

anders moest hanteren, die jas de hebbelijkheid had om een gat te 

vertonen, waar 't nu juist niet gewenst was. Om van de hoed maar niet te 

spreken, die meer van een harmonica had dan waarvoor 

hij bestemd was. Toen dan ook de directeur in dat 

costuum zijn entree maakte, kunt U zich wel voorstellen, 

dat er zo'n lachsalvo opsteeg, dat niemand iets van de 

welkomstwoorden verstond. De overige medewerkenden 

waren op dezelfde wijze van toilet door de dorpelingen 

voorzien, maar even goed sprong juffrouw Amelia door 

de hoepel en buitelde de clown het circus rond. En toen 

aan het eind der voorstelling de typische Overveense 

figuur Ko Looman in zijn blauwe kiel opstond met deze 

woorden: 

"Meneer Bianus, ik wil U dat maar segge as dat wij  

     ons best verameseert hebben"  

kwam het publiek in zo'n  lachstadium, dat het voor tent 

en bezoekers goed was, dat de voorstelling ten einde was. 

Ko Looman 
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't Was de eerste en laatste voorstelling geweest, en nooit hebben de 

Overveners het genoegen meer gehad het circus Blanus in hun midden te 

zien. 

-:-:-:- 

Maar voor ik verder ga en daarmede dan mijn jeugdbelevenissen zal 

beëindigen, komt eerst nog even mijn broer aan 't woord. 

Al weet ik best geen schrijver te zijn, toch wil ik proberen een paar 

herinneringen op te diepen uit mijn gelukkige jeugd en U graag wat 

vertellen van 't geen ik in mijn jongensjaren heb meegemaakt. 

De grootste pret hadden wij, Overveense schooljongens, altijd in de 

duinen. Daar was ons speelterrein en konden wij zo heerlijk "boompie" 

klimmen, ravotten en, schrik niet, lezer! ook vechten. Dit laatste had 

meestal plaats bij de apenboom. Wellicht zult ge vragen, wat was dat voor 

een boom en waar stond die? Nu het was een eik, hij staat er nog, n.l. in 

de tuin van de heer Warnaars aan de Kweekduinweg. Die boom had 

waarschijnlijk in vroeger tijd een heel mooie, vertakte kruin gehad, maar 

deze takken waren reeds voor onze tijd door andere jongens zo afgezaagd 

en weggehakt, dat wij gemakkelijk van de ene tak op de andere konden 

springen en ons, net als apen hangende aan de handen, van de ene op de 

andere tak konden slingeren. Zie hier de apenboom, die ieder jaar, als hij 

nieuwe takken had gemaakt en die ons in de weg zaten, weer werd 

ingekort, en zo gevormd - of misvormd, zoals U wilt -, als wij het voor ons 

genoegen goed dachten. 

Op deze plek nu is menige veldslag geleverd, want ook de Haarlemse 

jongens, bijgenaamd "Haarlemse Muggen" 1), kenden die boom en wilden 

er ook graag van profiteren, maar hierover liep nu juist de strijd, want het 

was toch immers onze boom, zo goed als de duinen onze duinen waren. 

Dat verbeeldden wij ons tenminste! 

Wanneer wij dan op Woensdag- of Zaterdagmiddag daar aan het 

klimmen waren en wij hoorden de noodkreet van één onzer: daar 

kommen die …….. Muggen, dan was alles in de weer om ons strijdvaardig 

te maken. Dan kwamen de Turkse knopen te voorschijn en werden 

stokken en takken opgezocht - en die waren er altijd te vinden - om hen 

te verjagen, wat meestal wel lukte, maar niet altijd, want de Muggen 

waren ook niet mis. Menige jongen verliet dan ook het slagveld met een 

flinke buil en gehavende kleren. Maar nu behoefden wij niet thuis aan te 

komen met de klacht, dat die Haarlemmers ons zo geslagen hadden, want 

dan konden we nog een paar flinke oorvijgen op de koop toe krijgen en al 

 

 

1) Zoals bekend, werden de Haarlemmers reeds van vroegere tijden af 

"Haarlemse Muggen" genoemd, doch waar dit van afstamt, weet men niet 
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naar gelang onze kleren er uitzagen, was het parool: dadelijk naar bed! 

De grootste straf was evenwel op zo'n ogenblik, dat wij in geen twee of 

drie weken in de duinen mochten spelen. 

Doch dat leek erger dan het was, want de duinen waren immers vlak bij 

school (waar nu het politiebureau is), en op tijd op school komen, nu daar 

mankeerde dikwijls wel eens wat aan. Werd het wat al te laat, ook al niet 

erg, dan maar de bink gestoken 2), want toen was er gelukkig nog geen 

leerplichtwet en konden wij dat weleens wagen, zonder dat de ouders het 

aan de weet kwamen. 

Toch was die school wel gezellig. De vierkante lokalen met aan de 

wanden allemaal platen en op iedere plaat een letter van het alphabet met 

een voorstelling erbij, b.v. A van aap, B van brood, enz. en niet te 

vergeten 's winters die gezellige potkachels. Het spijt mij, dat ik niet 

tekenen kan, want ik zie ze nog voor mij. In ieder lokaal stond zo'n hoge, 

smalle kachel met een ronde buik en daarnaast een ijzeren kolenbak. Als 

de school aan de gang was en de bovenmeester, we zouden nu zeggen: 

het hoofd der school, de ronde deed, had hij een emmer water bij zich, 

waarvan hij een hoeveelheid op de steenkolen 3) gooide, omdat ze dan 

langer brandden. U begrijpt wel, dat het geweldig siste als er zo'n schep 

van die natte brandstof op het vuur kwam. Iedere dag werd er een jongen 

aangewezen, die de kachel moest bedienen. Hu was dat aan de ene kant 

wel aardig, want dan kon je ongevraagd de bank uitwippen om nodig of 

niet naar de kachel te zien, maar aan de andere kant was je, als de 

bovenmeester eens kwam kijken en de kachel was te koud of te heet, 

vooral bij dit laatste, nog niet gelukkig. Die bovenmeester, Meester Van 

der Stok, was wel een klein, maar een gespierd mannetje, wiens hoofd 

zowat tussen zijn schouders zat, met een soort haviksneus en kleine, 

maar scherpe ogen, die alles zagen. 

Deze paedagoog was altijd gewapend met een stokje, liefst van Spaans 

riet, dat is zo buigzaam en het striemt zo lekker! Als dan de kacheljongen 

het niet goed gedaan had, moest hij voor de klas komen en dan ging het 

er heus niet zo zachtzinnig van lange. Doch ook anderen, die volgens 

ZEdl. strafbaar waren, werden op dezelfde manier onder handen 

genomen. Maar hoe meer slagen, hoe minder succes, want wij waren er 

aan gewend en ondanks dat zijn wij ook groot geworden. 

Wat ook een echte Overveense gebeurtenis was, dat waren in het 

najaar en in de winter de klopjachten bij de Heer G. van der Vliet op 

"Vaart en Duin" en in Oosterduin. Ze vierden, meen ik, drie maal per jaar 

 

2) de bink gestoken = spijbelen 
3) anthraciet was toen nog onbekend 
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gehouden en dan waren er zowat alle Overveense bloemisten en ook 

andere ingezetenen present om die jacht te volgen, want vanaf de 

openbare weg kon men dat zien. Daar de bloemisten ook nogal goede 

schutters waren, werd er de nodige commentaar geleverd, als de een of 

andere jager een makkelijke prooi misschoot en o wee! als dit tweemaal 

door dezelfde jager geschiedde. 

Nu dan hoorde men opmerkingen aan zijn adres, die nog nooit in een 

Troonrede hebben gestaan. Ook gebeurde het wel eens een enkele keer, 

dat een aangeschoten eend of fazant op de weg viel. Die was natuurlijk in 

een ommezien onder de een of andere jas gestopt en als er door de H.H. 

jagers navrage werd gedaan, had niemand iets gezien. Wel kon men een 

beloning ( f 1.-) krijgen als zo'n beest bij de tuinbaas werd gebracht, maar 

dat is, geloof ik, nooit gebeurd, want een ieder was veel te tuk op zo'n 

boutje, dat zo uit de lucht kwam vallen. 

Op de tuinen van de bloemisten zaten 's winters ook nogal eens hazen, 

zelfs zo dat wij die lieve diertjes bij helder maanlicht op het bollendek 

zagen springen en met elkaar stoeien. Toen zaten er n.l. in de duinen nog 

meer hazen en die kwamen in de winter naar de velden met kool, evenals 

er hazen uit de polder kwamen, toen de omgeving van de oude stad 

Haarlem nog weiland en in verschillende polders verdeeld was. Nu had 

zeker ¾ van de bloemisten wel een jachtgeweer, maar geen jachtacte, dat 

vonden zij onnodig, want men schoot altijd op eigen terrein, nooit zonder 

vergunning op eens anders terrein, dat was een ongeschreven wet, 

waaraan ieder zich hield. Men ging van de gedachte uit: zo'n beest is van 

niemand en dus werd het als eigendom beschouwd. Maar ook op andere 

manieren, die ik maar niet zal vertellen, werd menige langoor gevangen, 

zo raakte er wel eens een enkele "per ongeluk" natuurlijk in een heg 

verward, doch .... altijd op eigen terrein. 

Wellicht zult ge denken of zo iets nooit eens in de gaten liep, och, het 

was toen zo'n echt gemoedelijke tijd. De twee "dienders" (Lindeborn en 

Van Dealen), die er toen waren, hoorden of zagen niets en weigerden ook 

niet als zij zo'n beestje thuis kregen, want U moet denken zij hadden het 

in die tijd werkelijk niet te breed en waren wat blij, als er eens een 

extraatje kwam, b.v. in de vorm van brandhout, aardappelen, groente, 

enz. 

En hiermede besluit ik mijn herinneringen, het aan mijn zuster 

overlatende verder nog wat over de wintertijd te schrijven. 

*   * 

   * 

De winteravonden werden het meest in de huiselijke kring 

doorgebracht; wanneer de luiken gesloten waren en de grote 

petroleumlamp brandde, vader de courant uitgelezen had, en het 

schoolwerk was gemaakt, kwamen dambord of kaartspel en handwerken 

op de tafel en was er altijd wel een, die wat piano speelde en anderen, die 
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zongen. Aan muziek werd heel veel gedaan, zodat je, als je 's avonds 

eens op visite ging, altijd muziek meenam om de gezelligheid te 

verhogen, en mocht er dan in de winter eens een bruiloft, verjaardag of 

slachtfeest wezen, dan werd daarvan dubbel genoten. 

Overveen telde veel goede zangers, wat tot gevolg had dat het 

Overveense Mannenkoor werd opgericht, onder leiding van de dirigent de 

Heer W.Wiegant, organist en koorleider der R.K. kerk. De uitvoeringen 

werden in de dorpsschool gegeven, waarbij natuurlijk alle dorpsgenoten 

present waren. Wanneer dan aan het eind ons Overveens Volkslied 

weerklonk, getoonzet door W.Wiegant en, naar ik meen, gedicht door de 

bovenmeester Van der Stok, met het laatste couplet de uitvoering 

besluitend, uit volle borst gezongen werd: 

Nijv're mannen, werkt met eere, 

Schrander 't hoofd, met jeugdig vuur, 

Om uw roem steeds te vermeeren, 

Kunst verzelle steeds natuur! 

Dan zal 't schoone hier beklijven, 

Dan zal - en dat wenschen wij - 

Overveen het schoonste blijven 

In de Ken'mer dorpenrij. 

waren, naar het applaus te oordelen, alle Overveners het met die wens 

volkomen eens. 

Jammer was het dat het koor maar 1 of 2 jaar heeft bestaan, maar de 

bloemistzaken breidden zich uit, de zoons gingen het buitenland bereizen, 

waardoor zij 6 à 8 weken op reis waren en eerst tegen Pasen weer thuis 

kwamen. 

Een ieder jaar terugkerende gebeurtenis in het dorpsleven was de 

slachttijd, daar niet alleen vele burgers, maar ook bijna alle werkmensen 

een varken in 't hok hadden. Een schillenboer was er niet, dus ging alle 

afval naar het varken en degeen, die zelf geen varken hield, had altijd wel 

konijnen, die de jongens tegen Kerstmis dan verlootten. De slager had het 

in die tijd druk om ieder op zijn beurt te helpen, want het slachten 

gebeurde altijd aan huis en het was dan de aardigheid wie wel het vetste 

varken had gefokt. Zelf werd er bij ons niet geslacht, maar werden de 

varkens verkocht. Na een paar weken, als alles in orde was, werden wij 

dan op een slachtmaaltijd geïnviteerd. Die avonden waren ontzettend 

genoeglijk, want na pianospel en verdere spelen kwamen de 

slachtproducten met boterhammen op tafel, n.l. hoofdkaas, leverworst of 

rolpens, soms kleine aardappeltjes met gewelde boter en bietensla met 

karbonades of bloedworst, alles natuurlijk van de eigen slacht. Was het 

zo'n avond geen lichte maan, maar pikdonker, dan liep Vader met een 

brandende sigaar voorop om botsingen te voorkomen. Zo'n slachtfeest 

was toch maar een heel aardig gebruik! 



2.23 blekerij / wasserij Overveen, Jeugdherinneringen anno 1884 
Mej. M. Gehrels en de heer J.C Gehrels 

Pag. 26 / 27 

 

Voor een bruiloftsfeest waren wij al maanden te voren bezig, want ook 

dat werd door de gasten zelf verzorgd. Zoveel mogelijk werd alles zelf 

verzonnen en gemaakt. Zo'n feest had direct al een eigen sfeer, omdat 

het altijd bij de familie aan huis, of als 't mogelijk was in de werkplaats 

werd gevierd, die daartoe door de jongelui tot feestzaal werd ingericht. 

Het aardigste was dan ook, dat alles, zoveel mogelijk actueel was en ieder 

feest weer iets anders te zien gaf; want was 't niet aardig dat b.v. bij een 

bloemist een heer en dame het podium betraden, de heer met een 

bollenmand met hyacinten en de dame met een tulpenbak, gevuld met 

tulpen, die uitgehold waren en een toepasselijk liedje bevatten, dat, nadat 

zij hun wensen hadden uitgesproken, door alle gasten werd gezongen. 

Of dat, geïnspireerd door de zomerse genoegens het piano-orgel met 

familie zijn entree deed, waarbij zelfs het mandje met kindje niet was 

vergeten, en waarvoor costuums en orgel zelf waren gemaakt. Ook 

gebeurde 't, dat de ceremoniemeester belet kwam vragen voor de 

passagiers van de omnibus, die omgevallen was (in dat jaar was juist de 

omnibusdienst van Maas opgericht) en met de conducteur aan het hoofd, 

de 10 reizigers werden voorgesteld, o.a. baker, dame met huilend kind, 

bakker, speelman met viool, enz. om aan het bruidspaar hun diensten aan 

te bieden, en zo zou ik voort kunnen gaan. 's Zomers werden bij zo'n 

gelegenheid de tuinen a giorno verlicht en wanneer dan het laatste 

patertje gedanst werd rondom de piano, die op het grasveld was gezet en 

wij daarna door de duinen naar huis werden gebracht, hadden wij van de 

duisternis geen last. 

●   ●   ● 

  ●   ● 

 

Een ontroerend, maar mooi gebruik werd bij het begraven in ere 

gehouden. Wanneer een patroon gestorven was, werd hij door eigen 

personeel en dat van de huurders en buren grafwaarts gedragen; mensen, 

met wie hij altijd had samengewerkt en bij hem geweest waren, brachten 

hem ook naar zijn laatste rustplaats; hierin lag wel een diepe zin. Betrof 

het een jong meisje of een jongeling, dan vervulden de jonge 

dorpsgenoten van 17 à 19 jaar die taak, bij welke gelegenheid zij witte 

handschoenen droegen. Verschil van godsdienst, stand of rang kwam niet 

in aanmerking. Wanneer de stoet de hoofdweg of grens bereikt had, 

begon de klok te luiden en werden van alle huizen, waar de stoet voorbij 

ging, ten teken van rouw en medeleven, de luiken gesloten. 

●   ● 

 ● 

Ten slotte wil ik U nog iets vertellen van het oude gebruik op 

Oudejaarsavond. Dan ging ieder manlijk lid van het gezin met zijn geweer 

of buks het land in, om precies 5 minuten vóór, 12 het eerste schot te 

lossen, om alzo het oude jaar uit en het nieuwe jaar in te schieten. En 
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wanneer dan vanaf Bloemendaal tot aan de uiterste grens van Overveen 

hun schoten knalden, wist iedere Overvener dat het Oudejaar voorbij en 

het Nieuwejaar gekomen was. 

Met dit einde neem ik afscheid van U en hoop ik nog iets naar voren te 

hebben gebracht van enige oude gewoonten en gebruiken van ons mooie 

dorpje Overveen. 

-:- 

 

Wel hem, die in 's levens lengkt  

Vroolijk aan zijn jeugd gedenckt. 

Poot. 

 

 

Overveen,  

Januari 1949 

 

 

  

 


