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Van bleekveld tot wasmachine. 
Blekerijen in Vianen. 

Voordat het chemisch bleken en reinigen 
in de vorige eeuw ingang vond was ons 
land bezaaid met zogenaamde bleekvel-
rifin H ipmn lanpn allprhanHo textiele C-rO-

dukten, na een bewerkelijk procédé te 
hebben ondergaan, uitgespreid om onder 
invloed van het zonlicht de zo gewaar
deerde smetteloze tint te verkrijgen. Wie 
rond 1780 met de zojuist uitgevonden 
hete luchtballon het Nederlandse lucht
ruim had gekozen, zou een bont gespik
keld groen laken van grasland met daarop 
uitgelegd bleekgoed onder zich hebben 
zien voorbijglijden. 
Bleken werd toegepast bij verschillende 

ünnenbleeksters aan het werk, (17e eeuw). 
Gravure door I. Marcus. 

stoffen: wol, zijde, katoen, maar vooral bij 
linnen. In ieder zichzelf respecterend 
Nederlands huisgezin bevindt zich ook nu 
nog een linnenkast, waarin het witte lin
nen zorgvuldig wordt bewaard om bij 
voorkomende gelegenheden te worden 
gebruikt. 
Zoals reeds opgemerkt was het bleken in 
het pre-industriële tijdperk (grofweg vóór 
1800) een bewerkelijk procédé. Hier te 
lande genoten de uitgestrekte bleekvelden 
in de duinen van Katwijk tot Egmond een 
internationale faam. Dit hing vooral samen 
met de uitstekende kwaliteit van het duin
water, onmisbaar in het bleekproces. 
Doordat de linnenhandel zich vooral te 
Haarlem concentreerde stond het produkt 
bekend als 'Haarlemmer bleek', sedert het 
eind van de 16e eeuw synoniem voor eer
ste kwaliteit. Uit binnen- en buitenland 
werden grote hoeveelheden ter plaatse 
geweven linnen aangevoerd om in de dui
nen te worden gebleekt. 
Er waren twee soorten blekerijen, elk met 
een eigen werkwijze. De grote, pre-indus
triële blekerijen bewerkten de linnen weef
sels, die massaal van heinde en ver wer
den aangevoerd. Van geheel andere kali
ber waren de blekerijen, die gebruikt lin
nen en andere stoffen van hun vuil ontde
den, de zgn. kleerblekerijen. 
In de grootschalige, in het Hollandse duin
gebied gelegen blekerijen werden de 
weefsels gezuiverd van het vuil dat in de 
grondstof aanwezig was of dat er tijdens 
het weven was ingebracht. Na te zijn 
gesorteerd werden zij in lauw water met 
meel of zemelen geweekt om het opper
vlaktevuil te verwijderen. Vervolgens wer
den zij in zuiver, liefst stromend water 
gewassen, uitgewrongen en op de bleek
velden uitgespreid om te drogen. Nu volg
de een tweede behandeling, waarbij de 
lijnwaad afwisselend werd geloogd met 
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Blekerijen in de duinen bij Haarlem, (17e eeuw). Tekening door Gerbrand van den Eeckhoudt, 
(ca. 1650). Gemengde techniek. 

een mengsel van diverse assoorten (deels 
geïmporteerd) en opnieuw ter verdere ble
king uitgelegd en natgehouden. Dit proces 
werd een aantal malen herhaald, tot wel 
20 keer in enkele dagen. Was het linnen 
voldoende uitgeloogd dan kon worden 
begonnen met de laatste stap in het ble-
kingsproces, het zgn. melken. Zoals het 
woord al zegt werd hiervoor gebruik 
gemaakt van melk, karnemelk of wei. De 
in de melkkuipen toegepaste zuurbaden 
verwijderden de laatste restjes vuil en 
gaven het linnen zijn stevigheid en zo 
gewaardeerde blankheid. 
Bij de kleerbleek ging het heel wat een
voudiger toe. Hier werd vooral gewerkt 
met logen en zepen. Het vuile linnen (of 
wol) werd in zeepsop gewassen, 
gestampt en geboend, waarna het door 
uitlegging op de bleekvelden werd bloot
gesteld aan de blekende werking van de 
zon. 

Ook het stadje Vianen telde enkele bleke
rijen. Groot kunnen deze niet zijn 
geweest, want er was weinig ruimte 
beschikbaar. Ongetwijfeld ging het hierbij 
om kleerblekerijen, want het water in deze 
streken was weinig geschikt voor indus
trieel bleken. In een rekest van Barend 
van Rijssel, pachter van de zeepimpost, 

uit 1715 is dan ook sprake van 'bleyckers 
die voor veele en genoegsaam voor alle 
de fatsoenlijckste van dese stadt was-
schen' . 
De vroegste vermelding van een blekerij 
of althans blekerswerkzaamheden ben ik 
tegengekomen in een vonnis van het 
gerecht van Vianen uit 1555. Een zekere 
Lambert Henricxz. alias Keet, werd 
beschuldigd van doodslag op zijn metge
zel Henrick, toen zij van Emmerik hier
heen kwamen, en, eenmaal hier geves
tigd, van diefstal van 'seecker linnelaec-
ken vande bleyck'. Voor het strenge von
nis, de doodstraf door middel van onthoof
ding, is naar we mogen aannemen de 
doodslag doorslaggevend geweest . 
Waar deze 'bleyck' was gelegen wordt 
niet vermeld, maar vermoedelijk zal deze 
gezocht moeten worden langs een van de 
stadsgrachten of in de Buitenstad, in de 
buurt van de Lek. Daar blijken in ieder 
geval een kleine eeuw later enkele ble
kers te wonen, die ter plaatse hun beroep 
uitoefenen. In 1645 wordt een Willem 'de 
bleycker' genoemd als belending van een 
huis aan de westzijde van de Havendijk . 
Mogelijk had Willem zijn bleek langs de 
slotsingel van de heren van Vianen, waar 
enkele weken later het lijk van Grietje 

14 



Meesen in een daarbij gelegen grachtje 
(= sloot?) werd aangetroffen en gevisi
teerd door de stadschirurgijn Jan Kemp5. 
Er zijn beslist meer blekers of bleeksters 
in deze periode werkzaam geweest in 
Vianen. Aeltgen Jans, weduwe van 
Thonis Berents, bleker, koopt in 1649 een 
huis in de Achterstraat, en in 1650 vindt 
opnieuw een ongeluk op een bleek plaats, 
ditmaal aan de zuidzijde van de stad. Op 
20 juni onderzoekt de chirurgijn, meester 
Simon Machon, in aanwezigheid van 
schout en schepenen het lijk van 'het kint 
van Pieter de bleycker alhier buyten den 
Lantpoort op de bleijck in een slooth ver-
ongeluckt ofte verdroncken' . 

Bleekveldjes aan de noordoostzijde van de 
stad bij het pesthuis, (ca. 1650). Detail van de 
stadsplattegrond van Vianen door Joan Blaeu. 

In het 'rampjaar' 1672 passeerden Franse 
invasietroepen tijdens hun opmars tegen 
Utrecht en Holland ook de stad Vianen. 
Maar de last van de vijandelijke bezetting 
werd pas echt gevoeld, toen de Fransen 
in October 1673 aanstalten maakten het 
grondgebied van de Republiek te ontrui
men. Het stadsbestuur van Vianen werd 
voor de keus gesteld: 9000 gulden te 
betalen of te worden gebrandschat. Nadat 
men schielijk aan de eis had voldaan, eis
ten de Fransen aanstonds opnieuw een 
bedrag van 10.000 gulden . De magistraat 
stelde lijsten op van alle inwoners (inclu
sief de Buitenstad) met vermelding van de 
bedragen waarvoor zij werden aangesla
gen . Onder hen vinden we opnieuw enke
len, die het beroep van bleker of bleekster 
uitoefenden. Comelis de bleker woont dan 

aan de Havendijk (Buitenstad), terwijl iets 
verderop op Liefkenshoek 
(Schippersplaats) Catharina, weduwe van 
Seger de bleker, is gehuisvest. 
In 1736 vestigt Isaac Peterse een hypo
theek van 500 gulden op zijn huis annex 
linnenblekerij aan de oostzijde van de 
Veerweg . Aan de andere kant van de 
stad was rond 1750 een klein bleekveld 
gevestigd op het talud langs de zuidmuur 
bij de Molenstraat, zoals op de hier afge
beelde anonieme ets is te zien. 
In die tijd was er sprake van overheidsbe
moeienis met het blekersbedrijf, niet 
zozeer vanwege eventuele schadelijke 
gevolgen voor het milieu (die zullen nog 
wel zijn meegevallen), maar meer om zui
ver budgettaire redenen. Daar, zoals blijkt 
uit het boven aangehaalde rekest uit 1715 
van Rarpnd van RüCQPI H P hlokerc 'non 
. _ . . . _ . . _ . „ j , W W . . W . W W W . . 

groote quantiteyt zeep consumeren', was 
het voor het stadsbestuur aantrekkelijk om 
daarop een stevige verbruikersbelasting 
te heffen. Volgens een verordening uit dat 
jaar moest op elke ton zeep, die door ble
kers werd ingekocht, een bedrag van 4 
gulden en 16 stuivers worden afgedragen 
aan de pachter van de zeepimpost. Om 
ontduiking te bestrijden had de pachter de 
bevoegdheid de voorraden zeep in kel
ders en opstallen van grossiers, zeepver-
kopers en blekers te controleren. 
Zeepverkopers en blekers moesten 
bovendien iedere drie maanden onder 
ede verklaren dat zij gedurende die tijd 
geen zeep hadden ingeslagen zonder be
taling van de impost, zoals ook daadwer
kelijk op 18 november gebeurde door 
Catharina Gerrits Queldam, vrouw van 
Jasper de Rie, Grietje Gerrits, vrouw van 
Jan Claessen Prins, en Maria Maertens, 
weduwe van Pieter van Haften, allen 
bleeksters. In 1712 was al een soortgelij
ke verordening afgekondigd, die kennelijk 
niet tot het gewenste resultaat had 
geleid . Desondanks of waarschijnlijk juist 
daarom schijnt een levendige smokkel
handel in zeep te hebben bestaan, want 
pachter Van Rijssel klaagt erover dat de 
blekers in het holst van de nacht de over 
de Lek aangevoerde zeep lossen of deze 
met kleine bootjes van de overzijde opha
len . Belastingontduiking is van alle tijden, 
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Gezicht op de zuidelijke stadsmuur van Vianen met enkele bleekveldjes, (ca. 1760). Anonieme ets. 

zo blijkt maar weer. 
Het is niet bekend wanneer de Viaanse 
blekerijtjes ophielden te bestaan. De uit
vinding door de Fransman Berthollet van 
het bleekwater (op basis van chloor en 
kaliloog) eind 18e eeuw heeft het karakter 
van de industriële blekerijen drastisch ver
anderd. De rol van de kleerbleek is over
genomen door de huidige stomerij bui
tenshuis en door de computergestuurde 
wasmachines en droogtrommels in de 
meeste huishoudens. 

H.L.Ph. Leeuwenberg 

Noten 

1. De technische en historische gegevens van 
het blekerijproces zijn ontleend aan S.C. 
Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis 
der Haarlemmer bleekerijen ('s-Gravenhage, 
1936). 

2. Oud-archief Vianen, 23. In een verordening 
van 7 nov. 1712 wordt echter aan 'alle bley-
kers en die voor anderen linnen en wolle goed 
wassen' opgelegd de impost te betalen, wat, 
indien nevenschikkend gelezen, zou duiden 
op een of andere vorm van industriële blekerij. 

3. Algemeen Rijksarchief Den Haag, 
Recht.arch.Vianen (verder RAV), 72 (23 oct. 
1555). 

4. RAV, 11 (1 maart 1645) 
5. Idem (10 april 1645); het lijk lag in het kleine 

grachtje bij de bleek aan de singel van de heer 
van Brederode. 

6. RAV, 12 (22 oct. 1649). 
7. Idem (20 juni 1650). 
8. 'Dagelijkse aantekeningen gedurende het ver

blijf der Fransen te Utrecht in 1672 en 1673 
gehouden door Everard Booth', Berigten van 
het Historisch Genootschap, VI (1858), 2e 
stuk, 138. 

9. Oud-archief Vianen. 
10. RAV, 20(11 juli 1736). 
11. Oud-archief Vianen, 23. Catharina Queldam 

blijkt later de exploitante van de kleerbleek op 
Liefkenshoek. 

12. Idem, 23 en 24. 
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