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ST00M-, t',lASCH- EN STRIJKINRICHTING t^,ED. D. pOUt^J

Dirk Pouw, geboren te Bussum, 28 aprir 1869, overleden te Bussum op )l juli1910; slechts 4l jaar oud.
Dirk huwde in 1901 met Catharina .(Krijntje) Franken, geboren 9 aprit lgT:'te Beesd, overleden te Bussum 51 januari ïg:0.

Het ontstaan van ',Uascherij pourrr aan de Landstraat

Na zijn huwelijk met Catharina kocht Dirk van de familie v.d. Berg dehandbleekerij met erf en grond. Hij woonde ""r"t Ín het kleine huisje vanv-d- Berg, daar werden dè oudste drie kinderen geboren: Ali, Dirk Jr. enAn.
Hij bouwde eerst de benedenverdieping van de wascherÍj en plm. r jaar raterde bovenverdieping. Daarna bouwde hij twee woonhuizen, een'voor zijn eigenqezin en een ander waar zijn stiefmóeder Alida Ruiter kwam te wonen. Hetoude woonhuis trlerd strijkerij. In het nieuwe huis werden nog coos en Gradgeboren.
In 1906 kocht de ondernemende DÍrk een stoommachine. Helaas heeft hij erniet lang van kunnen genieten, want in r9l0 stierf hij aan kanker.De waseherij werd voortgezet door Krijntje en ráter dóor zoon Dirk.

Foto: De twee nieuwgebouwde woonhuizen, rechts woonde het gezin pouw zelf.
Uan vuile naar sehone ïas

In Bussum haarde een bediende de was met een handkar. Vanuit Amsterdamkwam het met beurtschipper Bus, waarna het met paard en wagen door de vaalnaar de Landstraat werd gebracht.
De was werd eerst.gemerkt, dan gesorteerd en dan Ín de wasmachines gestopt.Het waspoeder werd geleverd door de firma's nei;merink uit rs-Graveland enKrul uit Gouda.
Buiten in de tuin was een kuip ingegraven met puur breekwater.Later kwam het bleekwater in groene mandflessen.
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AIs de was schoon was, moest het gedroogd worden. Eerst gebeurde dat op

houten rekken, later kwamen er ijzeien coulissen met rekken die je heen en

weer kon schuiven.gnder de rekkËn Iiepen geribberde buizen die de droogzol-

der verwarmden-
werd in het begin de was per stuk betaald, later ging het per kilo'

Links op de foto nog een klein stukje van het oude woonhuis (later strij-
kerij) , rechts de wasserij.
De drie meisjes op de foto zijn: Iinks Tootje Oud, midden Ali Pouw, rechts

Grad Pouw.

De Strijkerij

In de strijkerij sLond een "boutenkachel" en er was een handmangel'

In plm . Ig23 rilerO Ër een houten mangel aangeschaft met riemaandrijving door

stoom. Nog later kwam er ook een stoommangel'
Was de was weer fris en schoon, dan bracÁt Hein Kasterman, samen met Dirk

Jr. de was weer naar de klanten'
Beurtschipper Bus nam de schone was mee naar Amsterdam en Hein en Dirk
gingen daneen dag later de was bij de klanten daar afleveren.
In 1970 werd de rnráscheri; gesloteÁ en kwam er aan 67 jaar lnlascherij Pouw

een einde.

Fiorissimo ! Ceer P. J. Boumrn
Dagelijks uw bloemist

NASSAUSTRAAT ] - BUSSI.'T.I

TELEF00N 02159 - 16040
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Dit verhaal kwam tot stand dankzij de

zusters An en Coos Pouw die dit verhaal
foto's beschikbaar stelden.

urelrruillende medewerking van
aan mij raril-den vertellen en

de
de

Zo ging de

Joke Vos

schone was terug naar tevreden klanten'

'TWORDT
ELKEZONDAG

EENFEESTELIJKT
FAMIUEDAG.

TI?ISCH
JAI\TABAK.

Elke zondaq is bii Golden Tulip Jan Tabak familiedaq. U kunt
dan qenieten va; een'uitqebreide brunch à f 4950. Met ririme keus
uit kóude en warme qeÈchten. incl. mousserende wiin. En voor
hnderen tot 12 jaar b?aah u slechb een kwartje per cm lengte.
Bovmdien ls ei kinderopvang met spelle$es en tekenfilms bij het
zwembad.

Daamaast is er elke 2e en 4e zondag van de maand, tusen
15.30 en 17.30, een Afternoon Tea met sandwiches, scones,
cakes en divene theesoorten. Evenals tijdens de brunch omlijst met
live muziek. Zondag wodt de gezelligste familiedag.

GOLDEN TULIPJAT{ TABAK
NTHE CTqRDEN OF AMSïERDAM

Amersfoorbestaatwe g2l, l40l N Bussum, tel. 02159-5911


