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Heemstede, 15 september 2014 

 

Dit boekje toont de geschiedenis van een locatie aan de Blekersvaartweg in Heemstede vanaf het afgraven van 

het binnenduinzand en de uitgifte van de grond in erfpacht tot aan de dag van vandaag. Vervlochten hiermee 

is de historie van de blekersfamilie Visser, waarvan de eerste in 1759 een blekerij op deze plek had.  

De stamboom toont dat de Vissers, net als veel andere blekers, uit Weert afkomstig zijn waar in de 16
e
, 17

 e
 en 

18
 e

 eeuw een wol- en linnenindustrie bestond die in verval begon te raken. Begin 1700 besluit Klaas Franszn. 

Visser naar Bennebroek te trekken om daar zijn geluk te beproeven met een blekerij. Destijds was ‘De 

Haarlemmer Bleek’ befaamd. De blekerijen waren vooral rond Haarlem gesitueerd in plaatsen als Heemstede, 

Bennebroek, Bloemendaal en Overveen. Hoogstwaarschijnlijk werkten Klaas’ voorouders al in de wol- en 

linnenindustrie waar het bleekproces een onderdeel van was. In de toekomst hoop ik hier nog eens inzicht in 

te kunnen krijgen. 

Klaas Franszn. had zijn blekerij in de 18
 e

 eeuw in Bennebroek aan de Bennebroekerlaan. Zijn zoon Frans uit zijn 
tweede huwelijk heeft van 1759 t/m 1764 een blekerij aan de Blekersvaart op de locatie van de latere wasserij 
L. Visser & Zoon. In 1767 koopt deze Frans een andere blekerij aan de oostkant van de Blekersvaart, maar 
moet ook deze weer verkopen in 1769. 
Zijn broer Leendert, uit het derde huwelijk van vader Klaas Franszn. blijkt een succesvoller bleker. Hij koopt 
tweede helft 18

 e
 eeuw een blekerij van zijn schoonmoeder op het Crayenest aan de Gasthuis Zandvaart 

(huidige Crayenestervaart), gelegen tussen de buitenplaats ‘Leeuw en Hooft’ en Bosch en Hoven’ in 
Heemstede. Na zijn dood in 1799 verkoopt zijn vrouw deze blekerij in 1802 om in dit zelfde jaar samen met 
hun zoon Klaas de blekerij op de Blekersvaartweg te kopen waar eerder Frans heeft gezeten. De nazaten van 
Klaas en z’n moeder wonen nog altijd op deze plek. 
Maarten Visser, ook uit het derde huwelijk van Klaas Franszn. zet de blekerij van z’n vader in Bennebroek voort 

maar verkoopt deze in 1807. 

Tot 1942 zal er gewassen worden door Vissers op de Blekersvaart. Nu woon ik met mijn gezin met erg veel 
plezier op deze plek.  
 
Ik wil mijn oom Tony, zijn vrouw Treesje, tante Lies en de ‘blekerstelgen’ Jan-Hein Beelen, Ton van der Weiden 
en Jacques van der Weiden erg bedanken voor de door hen aangeleverde feiten. Voorts heb ik erg veel gehad 
aan de generaties die mij voorgingen en het familie-archief (‘de oude papieren’), dat zich bij mij thuis op de 
Blekersvaart bevindt, bijeen gehouden en aangevuld hebben.  
 

Edwin Visser 
Blekersvaartweg 6-7 
 
 

Herziene, aangevulde versie van 5 maart 2017 



    

1630-1631 Op initiatief van Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, wordt vanaf het Spaarne tot aan de

           

               

1643 Het eerste deel van de Blekersvaart is gegraven. De weg wordt ‘Bleijckerslaen’ genoemd. Op 

onderstaande kaart (detail van grote kaart) van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1643 zien we de 

Blekersvaart plus de andere, later gedempte zandvaart ten oosten van de Blekersvaart. Het tussenliggende 

gebied werd destijds ‘het eylandt’ genoemd. 

 

duinen de Heeren Sandvaert                                                                    

gegraven 

 Het huis is een gemeentelijk monument. 

Dit bord is op de gevel aangebracht. De 

tekst is niet helemaal correct: In 1630-

1631 is de zandvaart langs de Kerklaan 

gegraven, de Blekersvaart is in 1643 

gedeeltelijk gegraven zoals op 

onderstaande tekening is te zien. 

Geschiedenis van de locatie van 

woonhuis ‘Adriaen Pauw’ en 

wasserij Visser 

(Blekersvaartweg 6 t/m 9 volgens huidige nummering , 2014) 

Naam van het huis aangebracht 

boven de deur van Nr 8 



1652  Eerste tekening van het perceel. Hendrick Hendricksz Brouwer heeft reeds een bleeckerije op 

  deze plek. Bijlage 9 toont een grotere afbeelding. Origineel bevindt zich op Blekersvaartweg 7. 

 

 

 

1662, 10 nov. Akte van erfpachtsuitgifte - Eeuwige erfpacht wordt uitgegeven voor 484 roe grond 

streckende uijtte wildernis tot tegen de laen, genaemd de Bleijckerslaen aan Hendrick 

Hendricksz Brouwer, schepen dezer Heerlicheyt en eigenaar van een bleeckerije aldaar. 

Belent deze bleijckerije ten oosten de Bleijckerslaen, ten zuyden den bleijck van Hendrick 

Gilli(?), ten westen de wildernis en ten noorden de bleijck van ????. De som is vijftich Caroli 

Gulden, jaarlijks te voldoen aan juffrouw Alida Pauw (Alida Pauw was later getrouwd met 

Anthony Gunter van Kinschodt, ze is de kleindochter van Adriaan Pauw, Heer van Heemstede 

van 1620 tot zijn dood in 1653). 

1672 Deze datum wordt genoemd als bouwdatum van het huis (kern). Er zijn geen documenten 

voorhanden die dit ondersteunen. 

1677 Erven Hendrick Brouwer verkopen het huis en de blekerij aan hun broer Hendrick Brouwer. 

 



  

 

1715 De broers Hendrick en Poulus Hendrickxe Brouwer lenen van Teunis van Hoven 500 Caroli 

Gulden tegen 4%, onderpand zijn huis en kleerbleek op de Heeren Zandvaart aan de 

Bleekerslaan belend ten zuiden, ten noorden, ten oosten de weg en ten westen de wildernis. 

1723 Hendrick en Poulus Hendrickxe Brouwer lenen van Hester van der Heijden, weduwe en 

boedelhoudster van Adriaan Schermer te Haarlem, 2000 Caroli Gulden tegen 4%, onderpand 

de kleerbleek aan de Heeren Zandvaart aan de Bleekerslaan, belend ten zuiden erven Teunis 

van der Hoven, ten noorden Rijnier Teunisse, ten westen de wildernis , ten oosten de weg. 

1727 Paulus (Poulus) Hendricksz Brouwer verkoopt aan Arrij Jacobsz Splinter de kleerbleek aan de 

Heeren Zandvaart aan de Bleekerslaan. 

1739 Andries van den Aertwegh is eigenaar. 

1756 Jannetje Cornelisz Verhagen weduwe van Jan Andries Govertsz van den Aartweg verkoopt de 

kleerbleek aan Marijtje Jans Smeets, weduwe van Cornelis Verhagen. 

1759, 7 febr.     

      
 

1762, 10 aug. Vrouwe Catharina van Kinschodt verkrijgt eigendom van grond waarop Frans Visscher 

kleerbleekerije heeft. 

Bleekveld te 

Heemstede, naar 

schilderij van W. 

Molenaer, circa 1680 

Frans Visscher koopt op een publieke verkoping in Het Wapen 
van Heemstede de kleerblekerij van de erven van Jannetje 
Cornelisz Verhagen, weduwe van Jan Govertsz van den Aartweg 
belend door ten oosten de Heeren zandvaart, ten westen de 
wildernis, ten zuiden Jan Verkruijsen, ten noorden weduwe 
Pieter Kessen; erfpacht: 50 g. tgv. van Gasper van Kinschou, 
koopsom: 147o g. 
Hij leent van Pieter van der Elst 1000 Caroli gulden 40 ten 
grootten tegen 4 %. Onderpand is zijn blekerij.  
Frans (geb. 10/8/1732) is een zoon van Nicolaas (Klaas) Franszn 
Visser uit zijn 2de huwelijk met Maria Adriaanse.  

Bleekhoos waarmee het 

linnengoed vochtig werd 

gehouden op het veld 



1763, 27 juni Eigendom grond wordt verkocht aan juffrouw Johanna Lucia van Steenwijk voor 1400 Caroli 

Gulden. 

1764, 6 juni Frans Visscher leent van zijn vader Claas Visscher, Bennebroek, 650 Caroli Gulden 40 ten 

grootten tegen 3%, onderpand kleerbleek aan de Bleekerslaan, belend ten oosten de 

Bleekerslaan, ten westen de wildernisse, ten zuiden Jan Verkruijsen, ten noorden weduwe 

Pieter Kessen. 

1764, 3 okt. Frans Visscher verkoopt de kleerbleek aan Cornelis van Grave. Koopsom: 1728 Gulden, 

erfpacht 50 Gulden per jaar ten gunste van Johanna Lucia van Steenwijk. 

1788 Leendert Jansen koopt de blekerij van de erfgename van Cornelis Arisz van Grave. 

1802, 26 juli Elisabeth Stoopers en zoon Klaas kopen de kleerbleekerije van wijlen Leendert Jansen, in 

leven kleerbleker aldaar staande en gelegen aan de Heere Zandvaart ten oosten de weg, ten 

westen de wildernis, ten zuiden de erven van Geertrui Verkruijsen, ten noorden den weduwe 

Jan Lammerse. Koopsom: 1700 Gulden, 50 Gulden erfpacht per jaar is verschuldigd aan 

Johanna Lucia van Steenwijk. Moeder en zoon hebben elk een aandeel van 50% in de zaak. 

 Klaas is op 22 mei 1802 getrouwd met Johanna Maria Jansen, de dochter van Leendert 

Jansen. Bij de koop wordt vastgelegd dat Klaas en Johanna de minderjarige zoon (Pieter, 11 

jaar oud) onderdak, eten en een opleiding moeten geven totdat Pieter meerderjarig wordt of 

gaat trouwen. 

 Op 7 juli 1802 heeft Elisabeth Stoopers de kleerbleek (van wijlen Leendert Visscher) op het 

Crayenest aan Hendrik van Bork verkocht voor 1100 Gulden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fragment van kaart van 

landmeter Engelman uit 

1794 

De blekerij van Klaas 

Visser aan de Heere 

Zandvaart (Blekersvaart) 

 



1814, 14 maart Elisabeth Stoopers verkoopt haar helft van het eigendom van de kleerblekerije  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staande en gelegen aan de 

Heere Zandvaart aan zoon 

Klaas voor 850 Guldens.  

Beide wonen aan de 

Zandvaart (Blekersvaart). 

Op 2 april van dat jaar 

overlijdt ze. 

Minuutplan (kadasterkaart) 

1811-1832 



1828, 3 januari Boedelbeschrijving ter zake de gemeenschap die bestaan heeft tusschen Nicolaas Visser Lz., 

kleerbleker wonende op de Heeren Zandvaart en zijne natemeldende echtgenote Jannetje 

Janssen. De kleerblekerije wordt gewaardeerd op 4.000 Gulden. De huisraad, meubelen en 

inboedel, linnen klederen, kleerblekersgereedschappen, paard en rijtuigen op 1.564,20 

Gulden. De inschulden op 673, 80 Gulden en de nadeligen staat op 5.392,17 Gulden. Jan Kolk 

en Jan van der Weiden, beide kleerblekers aan de Heerezandvaart hebben de 

kleerblekersgereedschappen, paardrijtuigen en stalgereedschappen gewaardeerd. 

 

  

        

 

Fragmenten uit de 

boedelbeschrijving van 3 

januari 1828 



  

Nicolaas verklaart dat door hem ten behoeven van zijnen minderjarigen zoon Leendert Visser 

uit den gemenen boedel is betaald tot aankoop van eenen plaatsvervanger in de Nationale 

Militie eene somma van Twee Honderd Twee en Tachtig Guldens.  

1828, 30 dec. Leendert krijgt bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd de kleerblekerije toebedeeld na 

verrekening van de voordeligen en nadeligen staat (ruim na het overlijden van z’n moeder 

Jannetje Jansen in 1822).  

1833, 25 nov. Notaris Jan Dolleman koopt de grond, groot 68 roeden, 70 ellen waarop de kleerblekerije van 
Leendert is gelegen voor 1000 Gulden van Van Hees, de erfgenamen van Johanna Lucia van 
Steenwijk.  
Eerder, op 17 februari 1830, heeft Leendert 2500 Gulden geleend van Jan Dolleman, griffier 
van het Vredegeregt Canton Heemstede. Onderpand is de kleerblekerije, met de daarbij 
behorende huizing en verdure getimmertens, bleekvelden, mitsgaders vaste en losse 
gereedschappen, staande en gelegen aan de Heeren Zandvaart of Blekersvaart binnen de 
gemeente Heemstede getkend numbers honderdnegenenveertig. Belend ten oosten de weg, 
ten westen de wildernis, ten zuiden Jan Kolk en ten noorden Cornelis Breed. 

 
1842, 21 maart De hypothecaire inschrijving gedaan op 19 januari 1829 ten behoeve van Johanna Visser en  
  Geertruij Visser, destijds minderjarige kinderen van Nicolaas Visser Leendertszoon en  
  Jannetje Jansen ten laste van Leendert Visser, kleerbleker onder Heemstede wordt op deze  
  datum geroyeerd.  

 
1864, 30 april Leendert koopt van Jan Dolleman, notaris, de grond, destijds groot 484 roeden gekomen uit  

de wildernisse van Heemstede aan de Bleekerslaan voor 800 Gulden. Melding wordt 
gemaakt dat ‘oude brieven en bewijsstukken’ zijn overgedragen aan Leendert. Deze 
documenten bevinden zich nog steeds op de Blekersvaart. In de acte die opgemaakt is op 9 
mei 1864 blijkt de grond die Leendert koopt 71 roeden 40 ellen groot te zijn.  
Het bestaat uit: 

   
Water   groot 04 roeden 30 ellen Weg   groot 04 roeden 30 ellen 

  Bleekveld  groot 02 roeden 30 ellen Bleekveld   groot 17 roeden 20 ellen 
  Idem   groot 18 roeden 90 ellen Huis, erf en gebouwen  groot 10 roeden 20 ellen 
  Dijkje   groot 02 roeden 40 ellen Moestuin   groot 12 roeden 20 ellen 

   

Fragment uit de 

boedelbeschrijving van 

3 januari 1828 

 



   

 

1867, 9 mei Leendert betaalt f. 325,- om zijn zoon Jan (Nicolaas Johannes) uit militaire dienst te houden. 

 

 

 

 

Inventarisatie van de 

documenten die aan 

Leendert worden 

overgedragen bij de 

aankoop van de grond 



1868, 27 febr. Leendert verleent ‘handligting tot het uitoefenen der betrekking van kleerbleeker onder de 

  firma Visser Daniels en hetgeen hiertoe behoort, als verbintenissen te sluiten tot die handel 

  betrekking hebbende met uitzondering van de vervreemdingen en bezwaring zijner vaste 

  goederen’ aan zijn zoon Jan (Nicolaas Johannes), oud twintig jaren. 

 

Het is mij niet bekend waar de firmanaam ‘Visser Daniels’ vandaan komt. Het is in geen van  
de andere documenten opgedoken. 
 

1871, 2 aug. Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland geeft Leendert Visser toestemming voor 

plaatsing van een stoomwerktuig van 6 en een stoomketel van 15 paardenkrachten bestemd 

tot het in werking brengen van eenige stampers en het kooken van water voor de kuipen der 

kleerenbleekerij. 

1884, 1 dec. Leendert leent 300 Gulden aan Pieter Eeken, timmerman, wonende te Heemstede. 

1892, 1 april Op naam van den Heer Leendert Visser Nzn te Heemstede wordt een verzekeringsbewijs 

afgegeven voor in totaal f. 67.650,= (!). De verzekerde bedragen zijn: 

  Woonhuis  f 13.500,- Materialen   f 1.000,- 
  Overige gebouwen f 20.100,- Voorraad turf en hout  f 1.000,- 
  Stoommachine  f 10.000,- Stijfsel, olie, zeep, enz.  f 500,- 
  Stoomketel  f 1.500,-  Paarden    f 750,- 
  Droogpers  f 800,-  Rijtuigen, wagens, voeder, etc. f 1.000,- 
  Gereedschappen  f 3.500,-  Meubelen, huisraad, etc.  f14.000,- 
 
1893, 21 maart Jan (Nicolaas Johannes) gaat vennootschap aan met vader Leendert en moeder Johanna 

Maria Theijs  en verkrijgt 1/3 eigendom van de blekerij. Andere 2/3 blijft in handen van vader 

Leendert en moeder Johanna Maria Theijs. De duur van de vennootschap wordt bepaald op 

10 jaren ingaande primo januari 1893, met verlenging gedurende een gelijk tijdvak bij 

gebreke van opzegging.  

1895, 28 jan. Staat der goederen ingebracht in de vennootschap welke bestaat tusschen de echtelieden 

den heer L. Visser en mejuffrouw Theijs en N. J. Visser volgens acte van vennootschap  

opgemaakt den 22st maart 1893: een kleerblekerij met huizing , bleekvelden, tuingronden en 

erven te samen groot 70 aren 90 centiaren gebracht op de som van 16.500 Gulden. 

Roerende goederen tot de bleekerij behorende worden geschat op 1.100 Gulden. De op den 

1
st

 januari 1895 voorhanden zijnde materialen worden geschat op 1181 Gulden. Te samen 

18.781 Gulden. Al het bovenstaande is door den heer L. Visser en mej. Theijs ingebragt. 



1895, 1 aug. Handgeschreven verklaring:  

Leendert Visser Nicolaaszoon, Johanna Maria Theijs, echtgenoote van Leendert Visser 

Nicolaaszoon en Nicolaas Johannes Visser, alle kleerbleekers te Heemstede en aldaar 

handelend onder de firma L. Visser en Zoon verklaren hierbij dat de afrekening inzake hunne 

vennootschap tot op heden den eersten augustus 1895 is geschied en zij dus van elkander tot 

op dien datum niets meer te vorderen hebben. 

1895, 12 okt. Brand verwoest bleekerij in de nacht van 12 op 13 oktober. 

  

Haarlem’s Dagblad, 15 oktober 1895 

1896, Febr. Er valt wat te vieren en dat gebeurt zo te zien in stijl…. 

  



1896, 29 april Akte van Scheiding en verdeling van de boedel wordt opgemaakt naar aanleiding van het 

overlijden van Leendert op 17 november 1895. Jan (Nicolaas Johannes) verkrijgt eigendom 

overige 2/3 deel der kleerbleekerij met waschhuis, droogschuur, bleekveld en tuingrond 

gelegen aan de Blekersvaart te Heemstede, alsmede het aandeel in de vennootschap, 

waartoe ook behooren de kleerbleeckersgereedschappen. Perceel is 70 aren 90 centiaren 

groot. 

1897, 27 sept. Jan (Nicolaas Johannes) koopt van Andreas Wijnands een perceel grond aan de Heeren- of 

Kerklaan, in de kadastralen legger bekend in sectie B no. 1621, groot 5 aren 4 centiaren. 

Koopsom: 2400 Gulden. 

1900, 1 sept. Op deze datum wordt officieel de nog bestaande vennootschap onder de firma L. Visser & 

Zoon, gevestigd te Heemstede en tot doel hebbende de uitoefening der kleerbleekersaffaire 

en wat daartoe betrekking heeft, tussen Johanna Maria Theijs en zoon Nicolaas Johannes 

(Jan) ontbonden. De verdeeling van het fonds der vennootschap zal nader tusschen partijen 

plaats hebben. Jan zet de kleerbleekersaffaire voor eigen rekening voort en is gerechtigd de 

naam ‘L. Visser en Zoon’ te blijven voeren. 

                

Haarlem’s Dagblad, 8 februari 1909   Haarlem’s Dagblad 11 juni 1917  

1915, 17 mei Hypotheek wordt afgesloten door Jan (Nicolaas Johannes) voor 13.000 Gulden. Totale 

grondoppervlakte toebehorend aan Jan Visser wordt vastgesteld op 75 aren 94 centiaren. 

Hier zit de grond aan de Heeren-, Kerk- of Postlaan, groot 5 aren 04 centiaren bij. Ook de 

Blekersvaartweg gelegen voor het onroerend goed was in eigendom. 

                            

Activiteit bij de 

Stoom-, Wasch- 

en Bleekinrichting 

L. Visser & Zn 

omstreeks 1917 



1919, 16 april Cornelia Maria Roosen (Roozen) verkrijgt volledige eigendom na het overlijden van haar man 

Jan in 1918. Perceel is dan 65 aren 75 centiaren groot. De heeren H.J.M. Peeperkorn, A. van 

der Horst en Th. Smit, allen wonende te Heemstede, maken een schatting van de waarde van 

het onroerend goed. 

1923, sept. Taxatierapport ten behoeve der brand-assurantie betreffende opstallen, machinerieen en  
  gereedschappen der Stoom-Wasscherij en Strijkinrichting van mevrouw Visser, Firma  

L. Visser en Zoon wordt opgemaakt. 
  

1. Woonhuis        f. 15.000,- 
 

2. Wagenhuis, Paardenstal, waarboven hooizolder alsmede  
sorteer- en pakkamer en expeditie voor waschgoed. Gedeeltelijk  
steenen en gegolfd plaatijzerenopstal met steenen vloer, waarboven 
gedeeltelijk een hooizolder is met gegolfd plaatijzer op houten  
spanten gedekt. Grenst met gemeenschappelijke muur aan en behoorende 
tot No. 1.        f. 4.500,- 
 
3. Wasscherij, schaftlokaal en standplaats voor de waterreservoirs. Geheel 
Steenen opstal met dito vloer, zonder verdieping geheel met pannen gedekt. 
Grenst met een gemeenschappelijke muur aan en behoorende tot  
No. 1.         f. 4.500,- 
 
4. Ketelhuis, machinekamer, mangel en strijkinrichting. Geheel steenen 
opstal met steenen vloer, over geheel twee verdiepingen op houten balk- 
Lagen en dito vloeren, ingericht tot drogerij, is met beschoten kap en 
Pannen gedekt. Alleen boven de strijkzaal een zolder met beschoten kap 
en pannendak. Grenst met eigen muur gemeenschappelijk aan No. 3.  f. 18.000,- 

 
6. Gemetselde schoorsteen aan de buitenmuur van gebouw No. 4.  f. 750,-            

----------------- 
Totaal opstallen (gebouw No. 5 is vervallen)      f. 42.750,-  
 

        

De machinerieen & gereedschappen 
(o.a. 2 vierkante waterreservoirs, 3 
waschmachines, horizontale 
stoomketel, horizontale H.D. 
stoommachine, wringmachine, 2 
mangels,12 strijkplanken, 6 
strijktafels, 3 paktafels, 1 ijzeren 
linnenpers, diverse houten 
droogrekken met toebehoorende 
droogstokken etc.)   
 
Totaal machinerieen en 
gereedschappen                  f. 14.713,- 
 
Opgemerkt wordt: Van de drie 
wasschmachines bevinden er zich 
twee in de wasscherij van den Heer J. 
van der Weiden, staande tegenover 
No.4 en met een glijbaan daarmede 
verbonden. 
 
 
                     Plattegrond v/d opstallen behorend bij het 
                     taxatierapport uit 1923 



1924, 18 aug. Cornelia Maria Roozen verklaart in te trekken de volmacht aan haar zoon Leonardus 

(Leendert), wonende te Kerkrade, gegeven ter zake de behartiging harer belangen die zij 

heeft bij de exploitatie van de bleekerij, gevestigd Bleekersvaartweg No 5 te Heemstede, en 

waarin o.a. voorkomt dat hij te allen tijde het recht heeft de terreinen aldaar te betreden, 

inzage in de boeken te nemen, enz. 

1924, 1 sept. Volgens huurcontract tussen Cornelia Maria Roozen, kleerbleekster, wonende te Heemstede 

en twee van haar kinderen Frans, kleerbleeker en Lies, kleerbleekster blijkt dat moeder Eene 

stoombleekerij met huizing, paardenstal, schuur, strijk- en droogloodsen, erven en grond, 

alles aaneengelegen te Heemstede, aan den Bleekersvaartweg, plaatselijk genummerd 5, 

samen groot 65 aren 75 centiaren, zoomede de zich in die bleekerij bevindende 

machinerieen en verdere gereedschappen en eindelijk het recht om te blijven voeren den 

van ouds gevoerden firmanaam “Stoom-Wasch- en Strijkinrichting Firma L. Visser & Zoon”. 

De huurprijs bestaat uit: 

a. Alhetgeen verhuurster verschuldigd zal zijn wegens kost, verpleging en inwoning aan het 

St. Bavo Gesticht te Heemstede. De rekening voor geneeskundige hulp en middelen is 

hieronder niet begrepen. 

b. Alhetgeen verhuurster vanaf 1 september 1924 voor diverse belastingen schuldig zal 

zijn. 

c. De rente vanaf 1 september 1924 verschuldigd aan de Rijnlandsche Hypotheekbank der 

thans bestaande hypothecaire schuld ten laste van verhuurster en op het verhuurde 

rustende. 

Voorts zal de verhuurster ten eigen behoeve blijven ontvangen de huur van de thans voor  
f. 6,= per week verhuurde woning. Tevens zal vanaf 1 september 1924 aan verhuurster 
worden vergoed eene uitkeering groot f. 15,= per week, op iederen maandag te voldoen. 
 

1925, 19 okt.  

      

Frans en zijn zus Lies gaan 

samen een vennootschap aan 

voor de uitoefening van de 

blekerij. 

Frans Visser bij de ketel in de wasserij 



1930, 25 sept. Frans en Lies verkrijgen eigendom van de stoombleekerij met huizing, stal, strijk- en 

droogloodsen en verdere getimmerten, erven en grond, alles aaneengelegen aan den 

Bleekersvaartweg met zich daarin bevindende machinerieen en verdere gereedschappen. 

Bedrag dat ze moeten betalen aan moeder wordt vastgesteld op 17.350 Gulden. Perceel is 

65 aren 75 centiaren groot. Het is getaxeerd op 6 september 1930 door de Heeren Petrus 

Geradus Smit, aannemer en makelaar, Adam van der Horst, zonder beroep (voormalig 

kleerbleeker), en Gerardus Rhee, kleerbleeker, allen wonende te Heemstede. 

 Frans en Lies verklaren wettig schuldig te zijn aan Mevrouw de Weduwe Visser, geboren 

Roozen, eene som van f. 8.627,= wegens onbetaald gebleven gedeelte van den koopprijs van 

het door hen aangekochte onroerend goed. Rente is 5.5% per jaar. Deze rente zal tegelijk 

met de afbetaling van het restant der koopsom moeten worden betaald in annuiteiten van 

f. 2.900,=, te voldoen in vier drie-maandelijkse termijnen te voldoen op den twintigsten der 

maanden maart, juni, september en December van ieder jaar. Op 20 december 1933 zal 

alsdan, bij regelmatige voldoening der termijnen, de hoofdsom en rente geheel zijn betaald. 

De comparanten verklaren dat het onroerend goed niet verder is bezwaard dan met per 

resto f. 3.550,= eerste hypotheek (Dit laatste bedrag zal nog resteren van de hypotheek 

afgesloten in 1915). 

 In een akte van schenking van dezelfde datum verklaren Frans en Lies, zondere eenigen last, 

doch onder de opschortende voorwaarde, dat de begiftigde (= moeder) op 20 december 

1933 nog in leven zal zijn, eene levenslange periodieke uitkeering te doen,  groot f. 2.900,- 

per jaar, ingaande 20 december 1933. 

 Van de hypothecaire lening die hun vader Jan in 1915 heeft afgesloten resteert nog f 3.550,-. 

Frans en Lies verklaren zich, nevens hun moeder, te stellen tot hoofdelijke mede-

schuldenaren van die hypothecaire schuld en de oorspronkelijke verbintenis onveranderd in 

stand te houden. 

1931, 9 maart Frans en Lies sluiten hypothecaire lening af van 14.000 Gulden ten behoeve van hun firma.  

Looptijd 9 jaar. Onderpand is het gebouw, ingericht tot stoombleekerij, met twee 

woonhuizen, plaatselijk gemerkt met 5 en 5a, strijk- en droogloodsen, garage, erven en 

bollengrond aan den Bleekersvaartweg, tezamen groot 65 aren75 centiaren. 

1931, 14 maart   

       

Kadastraal nummer 1881 is de moestuin. 
247 is de watering.  
1743 is het huis, de wasserij, de erven en de voormalige 
bleekvelden. 
 
Nummer 1881, 247 en een deel van 1743 worden verkocht 
Van de 65 aren 75 centiaren zal na de verkoop in 1936 nog 
zo’n 36 aren resteren. 

Uittreksel uit het kadastrale plan wordt 

afgegeven aan Frans Visser voor zijn 

perceel waarop later met potlood 

ingetekend wordt wat uiteindelijk in 

1936 aan grond verkocht wordt voor de 

aanleg van de Burgemeester van 

Lennepweg. 



1932/1933 Uit de balansen blijkt dat in beide jaren verlies geleden wordt. In november 1933 wordt den 

stoker ontslagen en worden eenige loonsverlagingen doorgevoerd. De accountant merkt bij 

de balans van 31 december 1933 op dat in vergelijking met andere waschinrichtingen de 

loonen aan den hoogen kant zijn, de brandstoffen aanmerkelijk te hoog zijn en de materialen 

weder bijzonder laag zijn. Hij schrijft verder: Dit is een eigenaardig verschijnsel en mag ik 

vertrouwen, dat die weinige materialen niet het waschproces beinvloeden. De conclusie is: 

de omzet moet vermeerderen! ‘Het spreekt vanzelf, dat dit niet lang meer duren kan’. 

1934/’35/’36 Ook in deze jaren wordt verlies geleden. 

1936, december Frans en Lies verkopen grond, groot 29 aren 72 centiaren, waar thans de Burgemeester van 

Lennepweg en de huizen aan deze straat zijn aan aannemer Hendrik van Beem uit Haarlem. 

Verkoopprijs is 8.618 Gulden. Verkocht wordt grond met water (4 aren 30 centiaren) en 

moestuin (10 aren 60 centiaren) als bestemming volgens het kadaster plus een gedeelte van 

de voormalige bleekvelden. 

1937 Uit de balansen van 1937 en 1938 blijkt dat in beide jaren wederom verlies geleden wordt. 

 

  

  De Eerste Heemsteedsche Courant, 19-12-1940       Het Bloemendaalsch Weekblad, 20-06-1941 

 

1942, 31 dec. Vennootschap tussen Frans en Lies wordt ontbonden. Stoomwasscherij Fa. L. Visser & Zn. 

wordt beëindigd.  

1943, febr. Frans verkoopt wasserijgebouw aan Meubelmakersbedrijf Van den Broek die daar meubels 

maakt en later een toonzaal begint. Na de brand in 1974 verhuist Van den Broek naar het 

flatgebouw ‘Laan en Vaart’ op de hoek van de Blekersvaart en Kerklaan. 

 

 

 

Van 1940 tot en met 1942 wordt een serie 

van deze creatieve advertenties geplaatst. 

Zie bijlage 7 voor meer voorbeelden. 



1943, 2 juni Diverse machines van de Stoomwasscherij Fa. L. Visser & Zn. worden geveild ten overstaan 

van notaris G. Wolzak te Haarlem. 

 

   Haarlemsche Courant, Nieuwsblad voor Noord-Holland – 27 mei 1943 

 

1943, 31 dec. Akte van Scheiding wordt opgemaakt voor het gezamenlijk bezit van Frans en zijn zus Lies 

zijnde eene vennootschap onder de firma L. Visser & Zoon. Frans verkrijgt eigendom van al 

het onroerend goed, te weten het woonhuis met werkplaats, garage met bijbehorende 

grond en erf aan de Blekersvaartweg 5, groot 24 aren 30 centiaren. Ze verklaren dat zij het 

vennootschapsvermogen, waaronder voormeld onroerend goed, naar hun volkomen 

genoegen hebben gescheiden en verdeeld en dat ieder het hem of haar toekomende heeft 

ontvangen. 

1946, 1 dec. De grote schuur (garage) links naast het woonhuis wordt verhuurd aan de firma ‘Siemerink 

en Draijer’. De verdieping (hooizolder) wordt verwijderd om de toegangsdeur hoger te 

kunnen maken. 

1948, 24 maart Na het overlijden van Frans Visser op 11 februari 1948 wordt het woonhuis ‘Adriaen Pauw’ 

met werkplaats links naast het huis, schuren en bijbehorende grond groot 24 aren 30 

centiaren getaxeerd op 19.500 Gulden.  

1949, 30 aug. Akte van Scheiding wordt opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van Frans Visser. 

Maria Johanna Warmer verkrijgt na het overlijden van haar man Frans het eigendom van het 

onroerend goed. 

1959, 15 dec. Maria Johanna Warmer leent van de heer Matthijs Hendrik Rottier, Koopman, wonende te ‘s-

Gravenhage een bedrag van f. 7.000,-. Er rust geen andere hypotheek op het onroerend 

goed. De lening van de heer Rottier is geheel afgelost in 1966.  

 



1966  Het huis ‘Adriaen Pauw’ wordt gesplitst. 

      

 

1974, 6 sept.  

   

Joop Visser koopt het linker 

gedeelte (thans nummer 7) 

en broer Frans het rechter 

gedeelte (thans nummer 8) 

met het beding dat moeder 

tot haar overlijden op 

nummer 8 kan blijven 

wonen. De werkplaats die 

autoschadebedrijf Siemerink 

huurt en de grond achter de 

voormalige wasserij blijven 

eigendom van Maria 

Johanna Warmer. Lies blijft 

bij moeder op nr 8 wonen. 

De voormalige wasserij van L. Visser & Zn., 

dan nog eigendom van meubelzaak Van den 

Broek, brandt volledig uit. 

Huis ‘Adriaen Pauw’, foto’s uit 1964 

Achterzijde 

wasserij-

gebouw 



1987-1989 Maria Johanna Warmer overlijdt op 1 april 1987. Joop verkrijgt eigendom werkplaats en 

garage (Blekersvaartweg 6). De voormalige bleekvelden (later bollengrond en weer later 

groentetuin) worden opgedeeld: Lies het gedeelte achter de voormalige wasserij, Frans het 

deel achter Blekersvaartweg 8 en Joop het deel achter Blekersvaartweg 6 en 7. Frans 

verkoopt later Blekersvaartweg 8 aan Jan-Eric Slot. 

1988, 1 jan. Autoschadebedrijf Siemerink & Zn. vertrekt na lang touwtrekken met vertrekpremie uit de 

werkplaats (garage) naar IJmuiden. 

  

2011, 14 jan. Edwin koopt woonhuis (nr 7), werkplaats en garage (nr 6) plus achterliggende grond van 

vader Joop na overlijden van moeder Corrien Visser-Uitendaal op 24 juni 2010. Joop verhuist 

naar Vaumontlaan 84 in Heemstede (voorheen woning van Edwin). 

2012, 1 febr. Edwin en Daniella Hartensveld komen op de vaart wonen. 

      

Voormalig wasserijgebouw van L. Visser & Zoon 

 

Luchtfoto van begin deze eeuw. 
 
A = Huis ‘Adriaen Pauw’             
      (Blekersvaartweg 7 en 8) 
B = De werkplaats/garage  
      (Blekersvaartweg 6) 
C = De voormalige wasserij L. Visser  
      & Zoon (Blekersvaartweg 9) 
 
Perceelgrenzen aangegeven 



         

         

 

2012 of 2013 Lies Visser verkoopt de grond achter de voormalige wasserij Visser aan eigenaar van 

voormalig wasserijgebouw. 

2016, najaar Jan-Eric Slot verkoopt Blekersvaartweg 8. Vraagprijs Euro 644.000,= 

 

 

 

 

 

 

 

Huidig gebruik van de voormalige bleekvelden achter 

Blekersvaartweg 6 + 7 



Bijlage 1 Gedicht van de kinderen van Leendert Visser ter ere van het 50-jarig bestaan der zaak in  

  1878 (afgebeeld op ongeveer 50% van ware grootte, origineel bevind zich op Blekersvaartweg 7) 

 

Noot: Leendert gebruikt 1828 als startdatum van de blekerij. Waarschijnlijk heeft vader Klaas samen met diens moeder Elisabeth Stoopers 

de blekerij die ze in 1802 kochten van Leendert Jansen voortgezet onder diens naam.      

     



Bijlage 2 Doek die de ontwikkeling van de blekerij uitbeeldt  
(datering onbekend, zou bij het gedicht van 1878 kunnen horen, afmeting 144 cm x 193 cm, origineel bevindt zich 
op Blekersvaartweg 7)  

 

 
 



Bijlage 3a De locatie van de Bennebroekse blekerij, gelegen aan de Bennebroekerlaan van Nicolaas  

  (Klaas) Visscher (geboren 10/10/1694 in Weert) die hij in 1733 koopt. 
 

   
 
   

 Klaas (Claes Fransz) Visser moet ongeveer tussen 1715 en 1728 vanuit Weert naar  
 Bennebroek getrokken zijn.  

Hij blijkt in 1728 een blekerij te huren aan de Binnenweg in Bennebroek van Cornelis Hendrik  
van Roon. Op 11/4/1733 koopt Klaas de blekerij van Willem van Woensel gelegen in  
Bennebroek zich uitstrekkende van de Rijksstraatweg tot de Dwars Zandvaart, waar  
Middendorp (= buitenplaats) begon. Zijn jongste zoon Maarten Claesz (ook gespeld Maerten)  
uit zijn derde huwelijk met Grietje Maartensdr. Kreyelmans zien we als eigenaar optreden in  
een document van 7/2/1783. Maarten verkoopt de blekerij op 7/8/1807 aan Archibald Hope.  
De grond wordt als overtuin bij De Hartekamp gevoegd waarvan de familie Hope eigenaar  
was.  

 
 
 
 
 

 

Met een X is links op de onderstaande 

kaart aangegeven waar Nicolaas zijn 

blekerij gehad heeft in Bennebroek 



Bijlage 3b De locatie van de Bennebroekse blekerij van Nicolaas (Klaas) Visscher (geboren  

  10/10/1694 te Weert) aan de Binnenweg te Bennebroek. Hij blijkt deze (al) in 1728 te huren.  

 

 
 

(Bron: Loes van Houten, 2015) 

 
 
 



Bijlage 3c De locaties van de Bennebroekse blekerijen van Nicolaas (Klaas) Visscher (geboren  

  10/10/1694 te Weert) aan de Bennebroekerlaan te Bennebroek.  In 1733 koopt hij de  
  blekerij aan de noordzijde van de Bennebroekerlaan en in 1760 verkrijgt hij eigendom van  
  een blekerij aan de zuidzijde van de Bennebroekerlaan. De blekerij aan de noordzijde wordt  
  voorgezet na zijn dood in 1781 door zijn zoon Maarten. Klaas’ dochter Willemijntje die  
  getrouwd is met Jacobus van Houten zetten de blekerij aan de zuidzijde door in 1781. 

 

 
(Bron: Loes van Houten, 2015) 

 



Bijlage 3D De locatie van de grond in het Rottegat in de Bennebroekerpolder van Nicolaas (Klaas)  

  Visscher 

 

 
 

Kaart van de Bennebroekerpolder van Melchior Bolstra uit 1757. 
Met de letter F is de grond aangegeven van Klaas Franse Visser. 
(Bron: Archief van Hoogheemraadschap Rijnland, kaartnummer: HHR, A-2029) 



Bijlage 4 De kleerblekerij van Leendert Visscher op het Crayenest  

 

   
 
      Detail Kaart Crayenest - 1700-1760 - NootrdHollands Archief-NL-HlmNHA_51001181   

 
 
Leendert heeft in 1776 een blekerij op het Crayenest (buurtschap in Heemstede ten zuiden  

  van de Haarlemmerhout). Hij heeft deze overgenomen van zijn schoomoeder Grietje Franse  
  Stoopers na 11 juni 1774. Grietje was de weduwe van bleker Pieter Stoopers. De blekerij is  
  gelegen aan de Gasthuis Zandvaart (de huidige Crayenestervaart) tussen de buitenplaatsen  
  ‘Leeuw en Hooft’ en ‘Bosch en Hoven’.  
 
  De locatie is op bovenstaande kaart aangegeven met een 3. 
 

Leendert overlijdt in 1799 waarna z’n vrouw, Elisabeth Stoopers, de blekerij op 7/7/1802  
verkoopt. Ze  verkoopt aan Hendrik van Bork, meester timmerman te Haarlem, de opstal van  
een kleerbleek aan het Crayenest aan de Gasthuisvaart, belend ten noorden en ten westen  
de Gasthuisvaart, ten zuiden de weduwe van Pieter Teunis Pennings, ten oosten de koper.  
Koopsom 1100 Gulden. 

 
  Op 26/7/1802 koopt Elisabeth samen met zoon Klaas de blekerij aan de huidige Blekersvaart  
  (destijds Heeren Zandvaart genoemd). 



Bijlage 5 De kleerblekerijen van Frans Visscher aangegeven op een kaart uit 1816  
(origineel van deze kaart zonder de nummering is in het bezit van de heer Co Peeperkorn) 

 

 

Frans Visscher (geboren te Bennebroek op 10 augustus 1732) uit het tweede huwelijk van 
Nicolaas (Klaas) heeft voor zover thans bekend twee kleerblekerijen bezeten: 

 
  Zijn eerste blekerij is aangeven met een 2 op bovenstaande kaart. Op deze locatie (waar later  
  L. Visser & Zoon zou komen) heeft Frans het blekersbedrijf uitgeoefend van 7 februari 1759  
  tot 3 oktober 1764 (zie ook algemene tekst) 
 
  Zijn tweede blekerij had Frans aan de oostzijde van de Blekersvaart, aangegeven met 16 op  
  bovenstaande kaart. 

 Willem Dolleman heeft op 23 april 1767 op een publieke veiling in het Wapen van  
 Heemstede ingevolge een vonnis d.d. 4 maart 1767 ten voordele van vrouwe Beatrix van  
 Assendelft, weduwe van MIichiel Pompe van Slingelant en ten nadele van Marijtje Bartels,  
 weduwe van Jan Hendrikse verkocht aan Frans Visscher een kleerbleek, groot 290 roede, aan  
 de Heere Zandvaart, belend door ten oosten de gemene  watering, ten zuiden Jacob Heeres  
 met een gemene sloot, ten westen de Heere Zandvaart, ten noorden de erven van Gerrit  
 Munk. Erfpacht 30 Gulden ten gunste van Michiel Pompe van Slingelant. Koopsom 9 Caroli  
 Gulden ten grootten (?!) 
 

  Willem Dolleman, curator van de insolvente boedel van Frans en z’n echtgenote Jannetje  
  Cleovas d.d. 5 april 1769 verkoopt op een publieke veiling d.d. 25 april 1769 in het Wapen  
  van Heemstede aan Jan Francen Lemmers een kleerbleek, groot 290 roede, aan de Heere  
  Zandvaart, belend door ten oosten de gemene  watering, ten zuiden Jacob Heeres met een  
  gemene sloot, ten noorden de erven van Gerrit Munk. Erfpacht van 30 Gulden ten gunste  
  van Beatrix van Assendelft, weduwe van Michiel Pompe van Slingelandt. Koopsom 164 Caroli  
  Gulden 40 ten grootten. 
 

Noot:  Op locatie 14 op bovenstaande kaart zat bleker Leendert van de Weiden (in 1802  
 omgebouwd tot kolfbaan). Bleker Jacob Heeres zat op nummer 15. Later zou hier  
 Reynierse (Wasserij Anna) komen.  Op locatie 17 zaten de erven van Gerrit Munk,  

ook een blekerij. 
   



Bijlage 6 Rekeningen van Stoomwasch- en Strijkinrichting L. Visser & Zoon 

 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
 
 

  
 
 
  
 
 
 

Rekening uit de jaren dertig Rekening uit de jaren veertig 





Bijlage 7 Advertenties van Stoomwasscherij en Strijkinrichting L. Visser & Zoon 

 

 
 
 

         
 
 

           
 
 
 

Advertentie 'Vereenigde Waschindustrieelen' in Bloemendaalsch Weekblad van 12 maart 1927 

 

De Eerste Heemsteedsche Courant, 28-11-1940 De Eerste Heemsteedsche Courant, 19-12-1940 

 

Bloemendaalsch Weekblad - 14 februari 1941 Bloemendaalsch Weekblad - 18 april 1941 



  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

Het Bloemendaalsch Weekblad, 09-05-1941 Het Bloemendaalsch Weekblad, 20-06-1941 

 

Bloemendaalsch Weekblad - 11 juli 1941 Bloemendaalsch Weekblad - 15 augustus 1941 

Bloemendaals Weekblad - 12 september 1941 Haarlems Dagblad - 20 maart 1942 

 



Bijlage 8 Personeelsadvertenties van Stoomwasscherij en Strijkinrichting L. Visser & Zoon 

 

                              
 
 

                    
 
 

    
 
 

         
 
 

                           
 
 

 
 
 
 
 

 

Haarlems Dagblad, 03-05-1915 

Haarlems Dagblad, 24-06-1924 

Haarlems Dagblad, 29-09-1916 Haarlems Dagblad, 07-08-1912 

Haarlems Dagblad, 03-08-1909 Haarlems Dagblad, 13-04-1910 

Haarlems Dagblad, 08-02-1909 Haarlems Dagblad, 01-03-1913 

Haarlems Dagblad, 11-06-1917 Haarlems Dagblad, 23-10-1912 

Haarlems Dagblad, 21-06-1905 

De Tijd, 05-05-1942 



Bijlage 9 Eerste tekening van het perceel uit 1652. Hendrick Hendricksz Brouwer heeft reeds een bleeckerije op 

  deze plek. 
 

 
 
 
 



Bijlage 10 Kaart van de Blekersvaartweg met de blekerijen uit 1816. Origineel eigendom van Co Peeperkorn (2015) 

 

 
  



Bijlage 11 Familiewapen van de familie Visser (Origineel bevindt zich op Blekersvaartweg 7. Bert Visser heeft het laten  

  uitzoeken en schilderen waarschijnlijk rond 1970-1980) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 12 Het Mysterie van het houten been opgetekend door Tony Visser op 14 april 2015 

 
 
Het verhaal gaat over het in dienst gaan van één van de voorvaderen in het leger van Napoleon. Hij zou zijn 
been hebben verloren en (misschien daarom) enkele jaren later een achterstallige uitkering hebben 
ontvangen. Dit geldbedrag in ene zou een belangrijke bijdrage tot de start van de wasserij door de familie zijn 
geweest. Het been zou lange jaren bewaard zijn geweest op de zolder van het huis aan de Blekersvaartweg, 
maar zou in de hongerwinter in 1944 zijn opgestookt. Mijn vader heeft dit houten been (vaker) gezien. Ook 
een oud musket, welke deel was van het verhaal, zou die hongerwinter niet hebben overleefd. Ook dat geweer 
heeft mijn vader vaker gezien. 
 
Tante Ria geloofde het verhaal niet, maar kon zich ook been en geweer niet (meer) herinneren. Ook Oom 
Frans behoort tot de 'ongelovigen´. Van je vader (= Joop Visser) weet ik het niet, maar ik heb zo de indruk dat 
de waterscheiding enigszins van de leeftijd afhangt. Tante Lies zou de enige nu nog levende zijn die geweer en 
been nog gezien heeft en het verhaal in ieder geval kent. Ook zij heeft overigens weinig bevestiging ervoor 
gevonden (maar ook niet gericht ernaar gezocht).  
 
Overigens heeft mijn vader dit verhaal nooit als een 'sterk verhaal' beschouwd. Het is hem door zijn vader 
(meerdere malen) vertelt als de start van de wasserij. We zijn er zelfs in de vakantie een keer naar 'Bois de 
Vincennes' bij Parijs voor geweest (omdat we redelijk in de buurt waren), maar de archieven van het Franse 
leger waren helaas juist die dag gesloten. Wel bleek het verhaal in ieder geval te zijn geromantiseerd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 13 Was Visser nu wel of niet de eerste met een stoommachine aan de Blekersvaart? 

  

In diverse publicaties wordt Visser genoemd als eerste wasserij aan de Blekersvaart die overgegaan zou zijn op 

stoom. Dit wordt echter niet ondersteund door feiten. 

De volgende tekst is afkomstig van Wim van Hooff van 16 april 2015: 

In een artikel in het blad ‘Alledaagse’ uit 1993 staat een stukje over de vuurmachines. Ik citeer: 

Tussen 1856 en 1858 worden de eerste stoommachines op blekerijen geplaatst. Twee komen er in Den Haag, 

een in Utrecht en een bij Thorp in Heemstede aan de Glip, een gebied waar net als in Overveen vanouds veel 

Blekerijen liggen. In 1860 volgt de tweede stoommachine in Heemstede, bij het bedrijf van Breed. Na 1870 

vindt de doorbraak van de stoommachine plaats. 

 Dus volgens dit artikel (van ene Klaartje Schweitzer) was Breed de eerste. Ik vermoed dat Visscher snel zijn 

buurman gevolgd zal zijn, hoewel in het artikel ook wel blijkt dat de investeringen groot waren, de ervaring 

beperkt en de buurblekers veel herrie maakten. Het is dus ook mogelijk dat de blekers die ook zo’n 

vuurmachine wilden even de kat uit de boom keken. Want het was best vervelend als je geen stookvergunning 

kreeg en je investering (een tijdje) dood kapitaal was (zoals op Garenvreugd). 

Een indicatie van de aankoop is wellicht het enthousiasme dat op Garenvreugd ontstond om in 1872 ook een 

stoomtuig te kopen. Zoals je weet kwam de familie Van Hooff regelmatig bij jouw familie en het lijkt mij 

aannemelijk dat jouw voorouders mijn (bet)overgrootvaders heeft overtuigd. Ik zie ze daar al staan bij de 

rokende en stomende machines … : Ja, Jan, dat is nochtans een heele andere wijze van wasschen. En de 20 

jarige Willem daar naast staand denken: ja, Pa, dat moeten wij ook doen. Timing? Ik vermoed 1868 – 1870. Als 

Visscher eerder gekocht had, vermoed ik –omdat de families elkaar kenden en bij elkaar kwamen, 

Garenvreugd ook al eerder tot aankoop besloten had. In die analyse hoort wel thuis dat Jan van Hooff wellicht 

behoudender was en dat juist Willem met zijn ondernemerschap toen hij bij jullie over de vloer kwam, de 

stimulator werd. Dan kan de machine al begin 1860 zijn aangekocht. 

Ergo: tussen 1860 en 1870 is er bij Visscher een stoommachine gekomen. Zie daar maar een speld tussen te 

krijgen … 

Naschrift Edwin (12/12/2016): Tussen de oude papieren zit een brief waarin Provinciale Staten goedkeuring 

verleent vor het plaatsen van een stoomwerktuig bij Wasserij Visser aan de Blekersvaartweg. Ik meen 1870 of 

1871. Even nakijken! 

 

 

 

 



Bijlage 14 Verdere wetenswaardigheden 

 
 
Grote schuur links naast het huis (Blekersvaartweg 6) 
In de Tweede Wereldoorlog heeft tegen de linkerwand een tweede wand gestaan waarachter 
Aannemersbedrijf Van den Putten van de Kerklaan zijn houtvoorraad in het geheim had liggen. 
 
In 1946 wordt de schuur verhuurd aan de firma ‘Siemerink en Draijer’. De verdieping (hooizolder) wordt 
verwijderd om de toegangsdeur hoger te kunnen maken. Ook worden dan verschillende hokken in de schuur 
verwijderd waar de paarden in gestaan hebben. 
 
In de jaren 50 zat er naast de grote schuur een Klappertjesfabriek (later gevolgd door Rhee en Laarhoven). In 
de Klappertjesfabriek heeft destijds een behoorlijke brand gewoed. Siemerink die toen bij ons in de grote 
schuur zijn carrosseriebedrijf had heeft de schuur natgehouden om het overslaan van de brand te voorkomen. 
 
In de kleine garage (stuk van de schuur dat naar voren is uitgebouwd) is in de periode 1960-1970 een 
paardenruif die tegen de zuidmuur zat verwijderd door Joop en Frans Visser om een auto te kunnen stallen.  
 
Opgang met trap tussen huis en grote schuur 
Tot de splitsing van het huis medio jaren 60 van de twintigste eeuw werd de opgang links van ons huis nog 
gebruikt. Op de onderstaande foto zie je voormalige deur helemaal links. Nu is deze deur dichtgemaakt, maar 
de trap erachter zit er nog (12/12/2016).  

 

‘Grote Lies’, medefirmant van de wasserij 

woonde hier. Het linker benedenraam op 

de foto is nu onze voordeur, maar was 

destijds van haar woonkamer (nu onze 

hal). De trap achter de deur gaf toegang 

tot de bovenverdieping. Deze ruimte 

omvatte ongeveer onze badkamer, 

overloop en kleine kamer (smurfenkamer). 

Na het vertrek van Grote Lies naar 

Kaatsheuvel heeft Bert Visser hier in het 

begin van zijn huwelijk gewoond. Daarna 

mevrouw Mok met haar zoon.  

 

 

Foto: omstreeks 1958 

 


