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De bedstee in Het Leids Wevershuis. Foto: Elinoor Veldman.

Museum Het Leids Wevershuis als icoon van armoede
Aaltje Knoop

Aaltje Knoop is oud-docent pedagogiek en beeldende vorming aan de PABO. Zij is gespecialiseerd
in textiele werkvormen. In die hoedanigheid schreef zij artikelen en boekjes over de ontwikkeling van
de beeldende kinderlijke vormgeving. Ook was zij voorzitter van de Vereniging Docenten Textiele
Werkvormen.

Leidse Woonhuis, na 1974 honderdtachtig
graden draaide.2

De ontdekking

‘Wat krijgen we nou?’ Fietsend over de Middelstegracht, zag architect Boudewijn Veldman in
2001 aan de gevel van het pandje 143 een bord
van makelaardij De Leeuw met ‘Te Koop’. Hij
remde, stond stil: perplex. ‘Hoe kan dat nou?’
Snel De Leeuw gebeld om te gaan kijken. Binnen overstroomde een golf van emotie hem. Na
zijn vorige bezoek, twaalf jaar eerder, in 1989,
had het pandje nog een tijdje leeggestaan,
maar alles was nog even oorspronkelijk, alleen
in het kwadraat. De armoede en verkrotting
vlogen je aan. Dit is zo uniek. Dit huisje overstijgt romantische nostalgie; dit huisje heeft
waarde van algemeen cultureel belang. Hij
vroeg De Leeuw een optie om het in deze vorm
te kunnen redden voor de stad Leiden en het
nageslacht. Daarop werd het twee weken uit
de verkoop gehaald om zodoende Boudewijn
Veldman tijd te geven zijn idee uit te werken.
Want Boudewijn Veldman is de eigenlijke ontdekker van het huisje als museaal onderwerp.
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Dit artikel gaat over de mensen van het eerste uur.1 Wie waren die mensen die het heldere inzicht hadden dat het wevershuisje
aan de Middelstegracht 143 van ongekende waarde is? Dat het een uniek document
van sociaal-culturele betekenis is, de moeite
waard om te bewaren? De ervaring van bittere armoede, die architect Boudewijn Veldman (Delft 1943, architectuur/bouwkunde)
achter de voordeur aantrof werd gedeeld
door twee leden van de restauratiestichting
het Kleine Leidse Woonhuis, afgekort KLW
(1976-2000), te weten Rita Meijer-Hofland
(medisch secretaresse Endegeest), voorzitter, en Herbert van Hoogdalem (1942, sociale psychologie/Leiden en bouwkunde Delft),
secretaris. Veldman, Meijer en Van Hoogdalem wisten alle drie: ‘Hier gaan we wat mee
doen.’ Maar wat? Ze hadden zelf heel wat ervaring met het restaureren en bewoonbaar
maken van arbeidershuisjes – de zogenaamde wevershuisjes – in de binnenstad van
Leiden. Ze waren bevlogen, enigszins rebels:
wat zij wilden was tegen de politieke trend
in. Een trend die, mede dankzij het Kleine
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Het wevershuisje, Middelstegracht 143 in 1989. Foto: Boudewijn Veldman.

Museum het Leids Wevershuis

De politieke context

Tot september 1974 had Leiden een rechtse
gemeenteraad met A.J. (Abram) Kret (Protestants Christelijke Lijst) als wethouder stads-

Herbert van Hoogdalem en Boudewijn Veldman inspecteren de ‘elektrische’ gaslamp in het Leids Wevershuis,
2020. Foto: Aaltje Knoop.

ontwikkeling.4 Zowel de raad als de wethouder volgden tot die tijd de landelijke trend:
aanpassing ten behoeve van de bereikbaarheid van de binnenstad door te slopen en
doorbraken te bewerkstelligen, ten gunste
van nieuwbouw met faciliteiten voor de heilige koe: de auto. Maar Leiden had iets dat andere gemeenten van eenzelfde omvang niet
hadden: een historische binnenstad. Helaas
ernstig in verval. Na vertrek van alle industrieën uit de binnenstad was er een gigantische
armoede. En zoals Herbert van Hoogdalem
het formuleert: ‘Armoe is de beste bescherming voor monumenten.’ Leiden had geen
geld voor de miljoenen kostende plannen
tot sanering van de binnenstad met demping
van (nog meer) grachten en doorbraken om
die binnenstad autotoegankelijk te maken.
Dus bleef veel bij het oude. Tot het politieke
keerpunt in 1974 ook een cultureel keerpunt
werd. Want vanaf 1974 wist het linkse college
met Cees Waal als wethouder van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Verkeer
zich gesteund door het zojuist geïnstalleerde
kabinet Den Uyl met Schaefer als staatssecretaris van Ruimtelijke Ordening en Volks-
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We hebben het over het Museum Het Leids
Wevershuis, dat, opgericht op 29 juli 2004 als
Stichting Het Leids Wevershuis, in 2020 zijn
zestienjarig bestaan viert. De eerst bekende
bewoner dateert van 1561 en was inderdaad
wever, een linnenwever.3 De laatste bewoner
moest het pandje in 2001 op last van de brandweer verlaten. Daarna werd het museaal gerestaureerd; dat wil zeggen geconsolideerd,
waarbij zo veel mogelijk in originele staat behouden is gebleven. Dus niet alleen maar terugrestaureren tot de zeventiende eeuw. Ook
elementen die latere bewoners toegevoegd
hadden en kenmerkend waren voor bepaalde
perioden werden gehandhaafd. Zoals bijvoorbeeld het in de achttiende eeuw toegevoegde achterhuisje. En de negentiende-eeuwse
vervanging van de zeventiende-eeuwse olielampjes door gaslicht. In de jaren vijftig van
de twintigste eeuw vervingen studenten dat
weer door elektrisch licht. Ook bleef een met
punaises opgeprikte tekening en een ‘gastenboek’ met handtekeningen van studenten
op de muur gehandhaafd. De Stichting Het
Leids Wevershuis ging een samenwerking
aan met de weefkring Leyds Laeken. Deze
zorgde voor een weefgetouw in de voorkamer. Bovendien waren er weefsters die zich
beschikbaar stelden om daarop te werken en
tegelijkertijd gastvrouw te zijn tijdens de openingsuren. Hun inzet maakt die openstelling,
tot op de dag van vandaag, mogelijk.
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huisvesting. Zowel Cees Waal als het kabinet
Den Uyl waren voor behoud van woonfunctie
en historie in de binnensteden. En zo vonden
zij elkaar. De Leidse problematiek werd door
de landelijke politiek erkend. Leiden kreeg de
status van Artikel 12-gemeente (zie kader).
Gelukkige bijkomstigheid was dat daardoor,
van 1977-1985 de gemeente eveneens gebruik kon maken van de Interim Saldo Regeling (ISR). Dat gaf financiële armslag om onder andere de renovatie van de binnenstad
op historisch/cultureel verantwoorde wijze
uit te voeren.5 En zo werd de armoede van
de stad Leiden de reden dat het karakter van
de binnenstad bewaard is gebleven.
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Nota Volkshuisvesting in de jaren
negentig
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De gemeente Leiden beschikte over een
gemeentelijk woningbedrijf: de Leidse Woningstichting. Toen in 1989 de nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ van staatssecretaris Heerma verscheen leidde dat tot
verzelfstandiging van de woningcorporaties.
Dat had een tweeledig doel: de rijksoverheid
wilde bezuinigen en legde de subsidies gedeeltelijk droog. Maar bovendien moest het
bouwen van woningen meer aan de markt
sector worden overgelaten. Gevolg was dat
de Leidse Woningstichting werd geprivatiseerd en getransformeerd tot Woningbouwvereniging Leiden. Deze ging later op in
woningcorporatie Portaal. De gemeente had
daar dus geen zeggenschap meer over. Wat
de gemeente wel deed was de ongeveer
500 woningen die zij nog in bezit had – het
verspreid liggend woningbezit, geen woningwetwoningen – omstreeks 1999 als bruids-

Artikel 12
Leiden kreeg over de periode 19741978 in het kader van de Financiëleverhoudingswet de status van Artikel
12-gemeente. Artikel 12 erkende dat
de financiële tekorten mede ontstaan
waren door het historisch karakter van
de stad. Het zorgde er bovendien voor
dat de kant-en-klare Leidse plannen
ten aanzien van de renovatie dankzij
de miljoenen van het Rijk, uitgevoerd
konden worden.

schat overhevelen naar Portaal. Daar was ook
Middelstegracht 143 bij, kadastraal bekend
als Gemeente Leiden, sectie I, nummer 2950.

Hoe een krot een museaal object
werd

Nico Adema werkte in die tijd (1989) bij de
gemeentelijke afdeling Volkshuisvesting. Hij
gaf architect Boudewijn Veldman opdracht
een renovatieplan te maken voor Middelstegracht 143. In diezelfde tijd werkte Jan Landkroon bij de gemeente, afdeling Grondzaken.
Landkroon werd – en is nog steeds – penningmeester van de Stichting Het Leids Wevershuis Leiden sinds de oprichting in 2004.
Als gemeenteambtenaar bekeek hij begin
jaren ’80 wat er met het Gijzenij-project (zie
kader), waar Middelstegracht nr 143 deel van
uitmaakte, gedaan kon worden. Op het Gijzenij-terrein, dat helemaal ‘verpakhuisd’ was, lag
een berg afval van zo’n twee meter hoog. Dat
moest gesaneerd worden; kon dat niet tegelijk
met nr. 143 opgeruimd worden? Terwijl Land-

Van 1947 tot 1980 was Middelstegracht
143 eigendom van de firma Gijzenij. De
firma had een Metalen- en Lompenhandel op het Zwartehandspoortcomplex
tussen Uiterstegracht en Middelstegracht. In 1980 kocht de gemeente het
van Gijzenij, inclusief de laatste bewoner Lieuwe Wijmenga,6 die er in 1956
als student chemie in was komen wonen. Toen het woningbezit van de gemeente overgeheveld werd naar Portaal was dat weer met inbegrip van
huurder Lieuwe Wijmenga.

woningen is dat ze een eigen voordeur hebben.
Na zijn verhuizing naar Leiden richtte Veldman
zijn eigen architectenbureau op. In 1982 kreeg
hij opdracht van de Stichting Het Kleine Leidse
Woonhuis voor het Zwartehandspoortproject.
Tijdens dit project werd de belangstelling van
het bouwteam getrokken door het naastgelegen pandje Middelstegracht 143. Dit pandje
bleek bewoond te worden door chemicus Lieuwe Wijmenga, die het sinds 1956 als student
huurde van lompenhandelaar Gijzenij en niet
wilde meewerken aan renovatie. Vijf jaar later,
in 1989, belde Veldman, in opdracht van Adema, bij hem aan op nr. 143 met het verzoek het
huisje te mogen opmeten.

Liefde op het eerste gezicht

De laatste bewoner van het Leids Wevershuis,
Lieuwe Wijmenga, in 2005. Foto: Boudewijn
Veldman.

Boudewijn Veldman woonde zelf in zijn studententijd in Delft in een arbeidershuisje. Wellicht heeft het opknappen daarvan hem gevoelig en creatief gemaakt voor de charme van
kleine huisjes. Zulke oude huisjes hebben een
verhaal te vertellen en de charme van micro
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kroon alle 500 woningen van het verspreid
liggend woningbezit kritisch doornam, nam
Veldman contact op met de bewoner van 143.

‘Je mag een half uur komen, langer wil ik niet,’
is de reactie van Wijmenga op de vraag van
Veldman. Het bezoek werd georganiseerd.
Veldman nam twee medewerkers mee voor
het opmeetwerk. Toen hij in 1989 het huisje
binnenging was het liefde op het eerste gezicht. Als door een bliksemschicht werd Veldman getroffen door wat hij aanschouwde.
Een huis in een dergelijke staat had hij nog
nooit gezien: zo authentiek. Er was geen wastafel, geen keuken, geen douche, wel een
intacte bedstee (het verbod op de bedstee
dateert van 19207). Sinds 1955 waren er drie
elektrische peertjes als verlichting en er was
een wc-pot. Op zolder lieten de dakpannen
zonder dakbeschot weer en wind en sneeuw
door. Buiten, op het piepkleine binnenplaatsje, zag Veldman gebruikte theezakjes te drogen hangen. Wijmenga wilde uit hygiënische
overwegingen geen natte zakjes in de afvalbak doen.
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Stichting Het Kleine
Leidse Woonhuis (KLW)
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Voor de prachtige panden in
Leiden, zoals aan het Rapenburg, zijn er organisaties die
zorgdragen voor het behoud
en onderhoud. Voor de kleine huisjes in de historische
binnenstad was er niets.
Tot 1976. Agaath Arends,
Aanbieding van het eerste exemplaar van het boek Leidse Wevershuisjes door
leden van de stichting Het Kleine Leidse Woonhuis aan burgemeester Cees
Rita Meijer en Herbert van
Goekoop van Leiden. V.l.n.r.: Herbert van Hoogdalem, Boudewijn Veldman, Agaat
Hoogdalem waren de drijvenArends, Henk Deurhof, Kees van de Wardt, Rita Meijer-Hofland, Paul Klück en
de krachten en oprichters van
Cees Goekoop, in Museum De Lakenhal 2001. Foto: J. Hiemstra.
de Stichting Het Kleine Leidse
Woonhuis. Ze vonden elkaar vanuit hun gedracht die leemte op te vullen en onderzoek
meenschappelijke architectonische intereste doen naar: ‘De geschiedenis van wonen
se, en sociaal en historisch gevoel. Samen
en werken. Het wisselende lot van de zevenrichtten zij op 18 maart 1976 de Stichting Het
tiende-eeuwse Leidse arbeiderswoningen’.
Kleine Leidse Woonhuis op, met als tweeleDe uitkomsten daarvan vormen het standig doel: het redden van wevershuisjes en
daardwerk Leidse Wevershuisjes, dat in 2001
het adviseren/assisteren van mensen bij het
verscheen. In 2018 volgde de gewijzigde en
opknappen ervan. Op die manier zijn tientalvermeerderde derde druk met een toegelen huisjes, op het eerste gezicht onooglijke
voegd hoofdstuk over het Museum Het Leids
pandjes, bewaard gebleven.8 Politiek had de
Wevershuis/Middelstegracht 143.9
Stichting het tij mee en in Veldman werd de
ideale restauratie-architect gevonden. BoWevershuisje
vendien had het werk van de Stichting een
In de zestiende eeuw stierven duizenden menenorm uitstralingseffect: de één stak de ansen door pestepidemieën en de oorlog met de
der aan. Mensen kregen weer vertrouwen in
koning van Hispanje (beleg van Leiden). Dat
bepaalde buurten en wilden er graag wonen.
was de oorzaak dat het inwonertal van de stad
En zo kwam het dat Museum het Leids Wetot zo’n zesduizend mensen was teruggelovershuis als monument van arbeidersarmoepen. Maar na Leidens Ontzet in 1574 stroomde in lakenstad Leiden bewaard is gebleven.
de de stad vol met duizenden religieuze en/
Over de monumentale panden in Leiden is
of economische vluchtelingen uit de Zuidelijke
veel bekend; over het wonen en werken van
Nederlanden, Noord-Frankrijk en Duitsland.10
de Leidse arbeiders niet. De Stichting KLW
Dat waren voornamelijk textielarbeiders,
gaf Kees van der Wiel (Leiden 1950, sociwaaronder wevers. En die arbeiders moesten
aaleconomische geschiedenis Utrecht) opgehuisvest worden. Het Leidse stadsbestuur,
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voorraden en turf, sliepen
hier de (talrijke) kinderen.
Middelstegracht 143 is
ook zo’n wevershuisje, met
een vergelijkbare indeling.
Opmerkelijk is dat in 1561
in een voorganger van het
pand eveneens een linnenwever woonde. Volgens
bouwhistorisch onderzoek
dateert het huidige wevershuis uit de periode 16261631.11 Oorspronkelijk leidde
een spiltrap naar de zolder.
De fundering daarvan is teruggevonden bij de museale
restauratie. De zolder heeft
Gillis Salomons Rombouts, Weverswerkplaats, 1656, olieverf op paneel. Collectie
Frans Hals Museum Haarlem.
een onbeschoten dak.
Het achterhuisje dat temet Jan van Hout als visionair en dynamisch
gen Middelstegracht 143 aangebouwd zit
bestuurder, probeerde orde te brengen in de
dateert wellicht van rond 1700. In 1692 werd
wildgroei van behuizing. Ad-hoc-oplossingen
het wevershuisje gekocht door metselaarsen stadsuitbreidingen waren het gevolg. Pakknecht Jan Jansz van Hoven. Hijzelf zou de
huizen moesten woningen worden, huizen
bouwwerkzaamheden gedaan kunnen hebkregen meerdere verdiepingen, iedere tuin
ben. Begin twintigste eeuw werd de buitenof groot erf werd volgeplempt met huisjes.
plee vervangen door een doorspoeltoilet,
Dergelijke kleine arbeidershuisjes hadwerden de twee kamers door een gangetje
den twee kamers: je viel met de voordeur het
afgescheiden en kwam er gasverlichting. In
werkvertrek binnen waar, bij de wevers, het
de week van 17-23 oktober 1907 begon de
weefgetouw stond. Ze stonden bekend als
elektriciteitscentrale Leiden stroom te levewevershuisjes. De achterkamer was de woonren. De Pancras-buurt zal niet in de voorste
kamer, de ‘haard’ genoemd, naar de stookgelederen gestaan hebben om stroom te krijgelegenheid die daar zat. In de wand tussen
gen. Maar voor nr. 143 kwam er zelfs pas in
beide ruimtes zaten de bedstee en een kast;
1955 elektrisch licht. Ook werd toen de watussen voor- en achterkamer bevonden zich
terleiding die het kraantje achter de voordeur
een trappetje naar een verdiepte kelderkast
van stromend water voorzag, doorgetrokken
en een toegang tot de zolder. Behalve dat de
naar de gootsteen. De laatste bewoner was
zolder als opbergplaats diende voor weefde uiterst sober levende Wijmenga. Hij kwam
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22 Oktober 2019 rinkelt de bel van de
voordeur op de Middelstegracht 143.
Er staan vier mensen op de stoep: een
jong stel en een ouder echtpaar, waarvan de vrouw een gloedvol betoog
afsteekt: ‘Ik ben mevrouw Anna Maria
Berendina Sjardijn; dat komt van het
Frans voor tuin (jardin). Mijn voorouders hebben hier gewoond en ik wil dit
huisje aan mijn kleindochter en partner
laten zien.’ Ze loopt het gangetje verder in en toont het jonge volkje de door
Jan Willem Bruins, Leidse muurschilder van gedichten, gekalligrafeerde
lijst met achtereenvolgende bewoners.
Ontroerd zien ze dat van 1846-1857 timmerman Abraham Delfos en Cornelia
Sjardijn huurders geweest zijn.12
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Anna Sjardijn bezocht in 2019 met haar echtgenoot, dochter en haar vriend het huisje waar haar
voorouders woonden. Foto: Aaltje Knoop.

En zo vergaat het alle bezoekers van
het Wevershuisje. Iedereen is geraakt
door de armoede en karigheid van het
leven van de ‘gewone man’ in voorgaande eeuwen.

er als student in 1957 wonen en moest het
in 2001 verlaten omdat de brandweer het onbewoonbaar achtte: hij liep gevaar, het dak
stond op instorten. Na zoveel jaren obstinaat
weigeren te vertrekken deed hij het dit keer
wel. Men verleidde hem met succes om in
een ander, gerenoveerd maar vergelijkbaar,
wevershuisje in de buurt te gaan wonen.

Het draagvlak en de realisatie

Het huisje zelf bracht Veldman op nieuwe
ideeën over restaureren: ‘De adem van de
voorvaderen zit in de muren.’ Alle elementen
die bij dat lange verleden hoorden wilde hij
met respect behandelen en zoveel mogelijk laten zitten. Technische problemen als lekkages
moesten worden opgelost, maar verder niet
gerenoveerd. Dus geen centrale verwarming,
maar alles zo maximaal mogelijk behouden.
Die punaises, die scheur in de muur, die handtekeningen en de verzakking op zolder koesteren en laten zien. Niet alles terugbrengen naar
de zeventiende eeuw, maar de ontwikkeling
door de tijd accepteren. Veldman wilde de gelaagdheid van de geschiedenis respecteren.
Er werd gepraat met alle oudheidkundige instellingen in Leiden: de Stichting Het
Kleine Leidse Woonhuis, de Stichting Diogenes, Stichting Hendrick de Keyser, de Historische Vereniging Oud Leiden en Museum
De Lakenhal. Ze kwamen allemaal kijken. Ze
waren allemaal oprecht geïnteresseerd om
Middelstegracht 143 als icoon van armoede
te bewaren. De vraagprijs voor het krot was
ongeveer een ton. Wie zou dat gaan betalen?
De instellingen waren niet bereid of in staat
tot koop ‘want tussen droom en daad staan
wetten in de weg en praktische bezwaren’.13

De Lakenhal was in 1988 in een bestuurlijk vacuüm beland toen directeur Maarten
Wurfbain met pensioen was gegaan. Er was
nog geen opvolging. Reden was dat de gemeente Leiden met de gedachte speelde
om de gemeentelijke kunst- en culturele instellingen, waaronder museum De Lakenhal,
onder te brengen in een gemeenschappelijk
bureau. In de tussentijd nam Ingrid Moerman,
sinds 1968 conservator van de historische afdeling van De Lakenhal, de honneurs waar.
Zij ging dus nu, als waarnemend directeur,
overal op af. Dus ook op de uitnodiging van
Veldman om naar het wevershuisje te komen
kijken en mee te denken over de toekomstmogelijkheden. Moerman was – dat is niet
verbazingwekkend gezien haar achtergrond
– direct doordrongen van de historische uniciteit. Maar ook van de onmogelijkheid om er
een soort dependance van De Lakenhal van
te maken. Dat zou namelijk inhouden dat er
speciale beveiliging aangebracht zou moe-

ten worden, suppoosten aanwezig zouden
moeten zijn en aan collectievorming gedaan
zou moeten worden. Maar Moerman kende
de wethouder van cultuur, zelfs heel goed.
Als student had hij een baantje als suppoost
gehad in De Lakenhal. Zij zou dus contact
opnemen met hem: Alexander Pechtold van
D66, sinds 1996 wethouder.14 Pechtold bracht
het in de vergadering van B en W in en zo
geschiedde het dat de gemeente geïnteresseerd raakte en tot actie overging.
Veldman kreeg het in die korte tijd voor
elkaar dat het Wevershuisje in 2001 meedeed aan de Open Monumentendag. Het liep
storm. Half Leiden kwam kijken, met tranen
in de ogen, want: ‘Zo woonden vroeger mijn
vader en moeder/opa en oma.’ Aan het eind
van de dag, waarbij Veldman en Van Hoogdalem gestopt waren met het tellen van de bezoekers, kwam Melanie Schultz van Haegen
(VVD) namens B en W vertellen dat de gemeente Leiden besloten had het wevershuisje terug te kopen. 15

Aankoop
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Handtekeningen van studenten op een muur in het Leids
Wevershuis. Foto: Boudewijn Veldman.

Bakema & Pison Makelaardij B.V. taxeerde
het pandje op 26 juli 2001 op 129.327,27 gulden. De terugkoop door de gemeente kon
plaatsvinden. De gemeenteraad bekrachtigde het besluit op 19 februari 2002. Als wethouder Economische Zaken, Grondbedrijf en
Vastgoed was Alexander Pechtold inmiddels
door Alexander Geertsema (VVD) opgevolgd.
Het zou echter nog tot 2005 duren alvorens
de restauratie daadwerkelijk van de grond
kwam. Het Leidsch Dagblad schreef op 2 oktober 2003 dat ‘Het wevershuisje met historische waarde aan de Leidse Middelstegracht
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Leidse ‘juffers’
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Timmerman/restaurator Paul Witteman op zolder aan
het werk met de ‘juffers’. Foto: Boudewijn Veldman.
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Bij de restauratie van het dak komt een
mooi voorbeeld van museale restauratie/consolidatie om de hoek kijken: het
zogenaamd ‘sporendak’. Dat wil zeggen
dat, als je in het wevershuisje op zolder
staat en goed naar de balken kijkt, je ziet
dat die ‘sporen’, sparren zijn; praktisch
hele bomen. Van onderen zijn ze dikker
dan van boven; ze zijn rond, lopen taps
toe. Het zijn duidelijk geen balken. Ze
worden ook wel juffers genoemd. Een
groot aantal van deze sporen was verrot.
Houthandel Noordman leverde nieuwe;
maar diezelfde maat was niet te krijgen.
Timmerman Paul Witteman heeft al die
sparren met een schaafdissel handmatig
op maat geschaafd. En toen moest dat
blanke hout nog hetzelfde bruine kleurtje krijgen als die oude sporen hadden.
Hiertoe werd een ’toverpapje gemengd
van pigment van Van Borselen van de
Hooigracht’ aangewend. Als bezoeker
kun je niet zien wat oud en wat nieuw is.

staat te verkrotten’.16 Woordvoerster Daniëlle Rebel van de gemeente: ‘We hebben
te maken gehad met bezuinigingen. Er is in
de afgelopen twee jaar geen geld vrijgekomen voor restauratie.’ April 2004 schreef Jan
Landkroon van de Dienst Bouwen en Wonen
in een advies aan wethouder Geertsema dat
uitstel financiële consequenties kon hebben.
Doordat de aankoop gerealiseerd was uit het
Grote Steden Beleid (GSB) ging de tijd dringen. De gemeente ging uiteindelijk tot actie
over en gaf Veldman opdracht voor een kostenberekening van het consolidatieplan.

Van plannen naar realisatie

De Stichting Het Kleine Leidse Woonhuis besloot samen met Veldman de consolidatie uit
te werken. In aanloop daar naartoe vroeg Veldman in 2004 de bouw- en monumentenvergunning aan. In juni van dat jaar werd reeds de
monumentenvergunning verleend. De bouwvergunning kwam in augustus. In juni 2004
werd ook de Stichting Het Leids Wevershuis
opgericht met Rita Meijer-Hofland als voorzitter, Herbert van Hoogdalem als secretaris
en Jan Landkroon als penningmeester. Deze
Stichting zou het beheer op zich gaan nemen.
Akerboom uit Roelofarendsveen werd de aannemer met ambachtelijk timmerman Paul Witteman als restaurator. De gemeente, bij monde
van de wethouders Hillebrand en Geertsema,
had besloten het pand volledig voor eigen rekening te restaureren. De sponsorgelden van
het KLW konden gebruikt worden voor beheerlasten, zoals de huur, als het huisje als museum gebruikt zou worden. Architect Veldman
werkte in opdracht van de gemeente. Veldman
had de consolidatie in zes fasen ingedeeld.

Aangezien het dak op instorten stond, betrof
de eerste fase alleen een noodherstel van
het dak, de kap, met echte Leidse juffers, en
de dakgoten. Op 7 oktober 2004 werd daar
daadwerkelijk mee begonnen en op 19 januari
2005 was de officiële start van de restauratie
een feit. De gemeente met wethouder Alexander Geertsema nodigde gasten uit en Veldman
schetste de aanwezigen de toekomst van het
wevershuisje: ‘Na de restauratie zal het door
de Stichting Het Leids Wevershuis als woonmuseum in gebruik genomen worden.’
Henk Robbers, filmer bij de Leidse Video
en Smalfilmliga heeft het consolidatieproces
vastgelegd.

Beleid en participatie Weefkring
Het Leyds Laeken

In de statuten van de Stichting Het Leids
Wevershuis staat onder artikel 2 – Doel: ‘het
organiseren van museale en educatieve activiteiten in het pand Middelstegracht 143 te
Leiden en de bevolking kennis te laten nemen
in de ruimste zin van de geschiedenis van het

De inrichting

Anneke Fennema, lid van de weefkring Leyds Laeken,
in Museum het Leids Wevershuis aan het werk op het
weefgetouw uit 1830. Foto uit 2005: Erik Zachte.

De bedstee was leeg toen de ‘pioniers inte
rieurconsolidatie’ van het wevershuisje aan
de slag gingen. Trudy Holtkamp en Anneke
Fennema waren degenen die zich met de
textiele aspecten bezighielden. Dus ook de
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wonen en werken in de gemeente Leiden en
omliggende regio.’ Voor het kersverse bestuur
moesten de plannen terug te voeren zijn op
die twee uitgangspunten: ‘1 Het zichtbaar
maken van de bewonersgeschiedenis sinds
1561; hoe woonden, werkten en leefden de
arbeiders destijds, en 2 Het weefambacht dat
Leiden zijn unieke landelijke en wereldlijke positie gegeven heeft.’
Cruciaal voor de realisatie bleek het contact van Rita Meijer met haar vriendin Wil ten
Bruggencate, die weefster Trudy Holtkamp
van de weefkring Leyds Laeken kende. Trudy
informeerde de weefkring over het wevershuisje en de zaak raakte aan het rollen. Een
groep weefsters besloot zich beschikbaar te
stellen om hun ambacht in het wevershuisje
uit te oefenen. De nadruk zou komen te liggen
op het weven van gebruikstextiel. Zij wilden
dan tegelijk gastvrouw zijn en bezoekers ontvangen. Bijkomende technieken als spinnen
en verven zouden aan de orde kunnen komen.
Dit aanbod van de Weefkring bleek het scharnierpunt in de mogelijkheid het huisje open te
stellen. Zonder deze participatie was dat niet
haalbaar geweest. In weefkring-lid Anneke
Fennema vond Holtkamp een bevlogen en
enthousiaste medestander.17 En laat weefster
Ria Heemskerk nou een weefgetouw uit 1830
op zolder hebben staan. In elkaar gezet paste
het precies in het voorkamertje, net als toen.
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De bedstee in de haardkamer van Het Leids
Wevershuis. Foto: Elinoor Veldman.
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Op de houten onderplank ligt de stromatras.
Daartussen strooide men gagel (myrica
gale), het zogenaamde vlooienkruid. De
stromatras was doorgaans bekleed met
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aankleding van de bedstee. De laatste bewoner Wijmenga sliep overigens in een bed,
en ook de studenten gebruikten de bedstee
niet om in te slapen. Fennema en Holtkamp
oriënteerden zich voor de aankleding van de
bedstee op openluchtmuseum De Duinhuisjes
in Rockanje en het Openluchtmuseum in Arnhem. In Arnhem was Anja Meulenbelt-Nieuwburg hoofd van de afdeling handwerken en interieurtextiel. Zij schreef het boekje Onder de

rood/blauw geruite jute. Daarop lag het
schuddebed, een matrasje met zachte vulling (dons, of zoals in dit wevershuisje hennepluimen (kippenveren)) waarvan de stoffen bekleding (het tijk), geweven in satijn- of
keperbinding, op zes plekken door middel
van veters en nestelgaatjes dichtgebonden
kan worden. Dat tijk was van rood/beige of
blauw/wit gestreepte katoen en werd met
kaarsvet/bijenwas ingewreven om de vulling binnen te houden. De hoes was van
geruite stof. Op het schuddebed lag een
gebreide lap of molton en daarop een wit
linnen onderlaken. Aan het hoofdeinde
lag een peluw met daarop de kussens. De
peluw was met hetzelfde materiaal gevuld
als het schuddebed. Daarop kwamen de
kussens in rood/blauw geruite stof. Het onderlaken werd enigszins over de kussens
omhooggetrokken. Er overheen kwam een
wit linnen laken, enkele dekens, misschien
wel van een Leidse wollendekenfabriek
als Zaalberg (1770-1976) of Leidsch Textielfabrieken Gebroeders Van Wijk en CO NV
(1795-1957), en een doorgestikte deken.

dekens, tussen de lakens, dat bij de gelijknamige tentoonstelling in 1979 verscheen.18 Holtkamp en Fennema gebruikten dat als leidraad
voor hun zoektocht naar matrassen, dekens en
stoffen. Enthousiast zegt Fennema: ‘Onze bedstee heeft nog een authentieke beddenplank.’
Dat is het schot dat ervoor zorgt dat het beddengoed niet wegglijdt. Het is inderdaad gelukt om de oorspronkelijke materialen zoveel
mogelijk te bemachtigen of te benaderen.

Samenwerking

Het bestuur onderhield contacten met de
universiteit Leiden. Een werkgroep studen-

ten geschiedenis onder leiding van Dr. Thera
Wijsenbeek, universitair hoofddocent, deed
onderzoek naar ‘Scholen, ouderenzorg en
wonen’ in de wijk Pancras-Oost. Een van de
scripties vormde de basis voor een in 2007
gehouden tentoonstelling ‘Etenstijd’. Want
het bestuur ontwikkelde voor de winters
een lezingen/muziekprogramma. Met Geeske Kruseman, vraagbaak voor onder andere
historische kleding, werd een lezingenserie
over archeologisch en historisch textiel ontwikkeld. En omdat de latere (gedeelde) Nobelprijswinnaar atmosfeerchemie – in het
bijzonder het ozongat betreffend – Paul Crutzen als student zijn handtekening op de muur
had achtergelaten, wilde men een jaarlijkse
‘Paul Crutzen-lezing’ organiseren, door wetenschappers uit dat vakgebied een lezing te
laten houden. Ook werd aan de toekomst gedacht: de nieuwe generatie moest van deze
geschiedenis kennisnemen. Vanuit die optiek
werden er basisschoolklassen (niet meer dan
20 leerlingen tegelijk in verband met de eisen van de brandweer) rondgeleid. Dankzij
subsidies van onder andere Portaal, Stichting Huisvesting Werkende Jongeren, Fonds
1818 en privédonaties waren veel activiteiten
mogelijk geworden. Zo ook de publicatie van
het boekje Schering en Inslag, een wandeling
langs monumenten van wonen, werken en sociale zorg in het 650-jarige Pancras-Oost, van
auteurs Herbert van Hoogdalem, Dirk Jaap
Noordam en Kees van der Wiel. Een van de
uitgangspunten van het bestuur van het Leids
Wevershuis was dat Middelstegracht 143 niet
een geïsoleerd staand huisje moest zijn; nee,
het staat in een wijk, in een sociale structuur en moet deelnemen aan het leven in de
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De samenwerking tussen Holtkamp en
Fennema intensiveerde. Zij hebben niet alleen liefde en kennis voor hun weefvak, maar
voor textiel in de breedste zin. Samen gingen ze tot actie over. Na het in elkaar zetten
van het weefgetouw volgde het klaarmaken
van de kettingdraden en het inrijgen van het
weefgetouw, zodat er daadwerkelijk geweven kon worden. De volkomen vergane (gare)
gordijntjes voor de ramen moesten vervangen worden. En de bedstee moest ingericht
worden. Dit waren de eerste zaken waaraan
keihard gewerkt werd om voor de opening
af te krijgen. Daarna, toen die sprint van het
begin in rustiger vaarwater terecht gekomen
was, volgden de aanschaf van het spinnewiel en de aankleding van het keukentje, de
speurtocht naar een antieke kachel en het
inrichten van de voorraadkast met zo authentiek mogelijk serviesgoed en keukentextiel.
Fennema was aanwezig bij de bestuursvergaderingen om informatie te geven en vanuit het vakgebied textiel mee te denken. Ze
ging de bestuursvergaderingen notuleren en
werd inhoudelijk bestuurslid. Maar ook het
opstellen van de bemensingsroosters werd
door haar gedaan: behalve maandag is het
museum iedere dag open van 13.00-16.00
uur. Fennema reisde stad en land af om geschikte exposanten te zoeken; uiteindelijk is
de ruimte zeer beperkt en dat stelt speciale
eisen aan het expositie-werk. Ze ontving de
exposanten aan de Middelstegracht, hielp inrichten en deed openingen.
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Vrijwilligers van Museum Het Leids Wevershuis in 2020. Zittend links vooraan de huidige voorzitter, Margot de Ruiter, 2020.
Foto: Aaltje Knoop.

buurt.19 Of, zoals Rudi van Maanen, toen hoogleraar Stadsgeschiedenis, het formuleerde: ‘Ik
zie voor Het Leids Wevershuis een rol weggelegd als katalysator voor buurt
identiteit,
opwaardering van de buurt als historisch
belangwekkend stadsdeel van de Leidse binnenstad en vormen van geschiedschrijving.’20
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Opening
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En toen was het zo ver: 9 september 2005
was de opening van het Museum Het Leids
Wevershuis. Voor de opening was er een
bijeenkomst in de kapel (ingang Middelstegracht nr. 8) van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht. Dr. Ad Verbrugge, cultuurfilosoof, hield een voordracht over
het belang van de zorg voor historische erfgoederen, met als titel: ‘Waarom bewaren?’
Daarna nam wethouder Alexander Geertse-

ma de sleutel van het Wevershuisje in ontvangst. Hij memoreerde de brede opzet van
het museum-beleidsplan. Waarna men achter
het draaiorgel aan ‘in optocht’ naar nr. 143
liep, Geertsema de sleutel in het slot stak en
de deur openhield: ‘Komt u binnen.’
Dit is historie: die opening gebeurde alweer
vijftieneneenhalf jaar geleden. Museum Het
Leids Wevershuis ziet de belangstelling en
bezoekersaantallen ieder jaar toenemen. Of,
gezegd met de woorden van Cor Klein: ‘Het
is een uniek pandje dat past bij de historie en
cultuur van Leiden. Er is een levendig aanbod
en dat trekt bezoekers: kijk naar de aantallen
voor de Kunstroute en Open Monumentendagen. Het trekt het soort bezoekers dat de
stad graag wil verwelkomen: cultureel, rustig/
geen overlast gevend en geld bestedend’. 21
Een juweeltje, het bekijken waard!

Noten
1 Dank aan de geïnterviewden: Anneke Fennema, Alexander Geertsema,
Trudy Holtkamp, Herbert van Hoogdalem, Cor Klein, Jan Landkroon, Ingrid
Moerman en Boudewijn Veldman.
De gesprekken vonden plaats tussen
17 september en 20 november 2019.
Zie ook de website van het Museum het
Leids Wevershuis www.wevershuis.nl.
2 Brochure, uitgegeven door de
stichting Het Kleine Leidse Woonhuis
ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan, 20 juni 1986.
3 Linnenwever Cornelis Jansz. (eigenaar/bewoner). Zie K. van der Wiel,
Leidse Wevershuisjes, Het wisselende lot van de 17de-eeuwse Leidse
arbeiderswoningen (Leiden 3de druk
2018) 211.
4 F. van Oosten, De stad en de
wethouder, Hoe Cees Waal de binnenstad van Leiden vernieuwde (Leiden 2017).
5 Van Oosten, De stad en de wethouder.
6 Lieuwe Wijmenga huurde in 1956
als chemiestudent voor vijf gulden
een kamer in het zestiende-eeuwse
wevershuisje. Hij was een eenzelvige,
introverte man, die niet tegen verandering kon. Reden waarom er geen
moderniseringen als keuken, douche
of centrale verwarming zijn aangelegd.
In 2004 moest hij, als laatste bewoner,
op last van de brandweer nr. 143 verlaten. Hem is in de buurt een aangepast

huisje aangeboden (uit interviews met
Veldman, Hoogdalem en Fennema).
7 A. van der Woud, Koninkrijk vol
sloppen: Achterbuurten en vuil in de
negentiende eeuw (Amsterdam 2010)
126 e.v. Van der Woud beschrijft dat
zowel het gebrek aan materiële als
geestelijke hygiëne redenen zijn voor
de overheid om de bedstee te verbieden en in te gaan tegen de angst van
de bevolking voor frisse lucht.
8 Op 17 november 2005 ontving
Rita Meijer-Hofland de Gouden Speld
van de gemeente Leiden voor alles
wat ze gedaan heeft voor het behoud
van het kleine Leidse woonhuis, haar
bemoeienis met Museum Het Leids
Wevershuis en haar inspanningen
voor diverse historische verenigingen.
9 K. van der Wiel, Leidse Wevershuisjes, hoofdstuk 3.
10 K. van der Wiel, Leidse Wevershuisjes, 34-35. In 1577 kwam de
instroom echt op gang. Rond 1600
telde Leiden zo’n 24.000 inwoners,
informatie Rudi van Maanen.
11 K. van der Wiel, Wevers, huisbazen en ander volk; De geschiedenis
van Middelstegracht 143 (2005), uitgave Stichting Het Leidse Wevershuis.
Uit de bewonerslijst op pag. 16-17
blijkt dat er in 1631 een linnenwever
met zijn vrouw woont. Voor de bouwgeschiedenis wordt verwezen naar
het bouwhistorisch onderzoek van
Maarten Enderman.

12 Volgens informatie van oud-archivaris Piet de Baar moet dat zijn van
1839-1855.
13 Citaat van Willem Elschot, pseudoniem van Alphonsus Josephus
de Ridder (1882-1960), uit zijn gedicht
Het Huwelijk (1910).
14 Alexander Pechtold, sinds 1966
wethouder van Sport, van 1997-2003
van Sport en Cultuur en van 19982002 van Grotestedenbeleid.
15 Melanie Schultz van Haegen,
VVD, wethouder Economische Zaken
van 1999-2002.
16 Leidsch Dagblad, 2 oktober
2003.
17 11 December 2019 werd de Leidse Vrijwilligersprijs van dat jaar toegekend aan Anneke Fennema voor haar
vanaf het begin onafgebroken inzet
voor het Museum Het Leids Wevershuis.
18 A. Meulenbelt-Nieuwburg, Onder de dekens, tussen de lakens (Arnhem 1981).
19 H. van Hoogdalem, D. Noordam
en K. van der Wiel, Schering en inslag,
langs monumenten van wonen, werken en sociale zorg in 650-jarig Pancras-Oost (Leiden 2005).
20 Van Maanen in brief van 21 juni
2005 aan bestuur Het Leids Wevershuis.
21 Cor Klein, beleidsmedewerker
cultuur bij de gemeente Leiden.
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