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Het Leids Wevershuis
Het 17de eeuwse Wevershuis staat op de Middelstegracht 143 in Leiden. Deze hele
gracht, gedempt in 1950, is goed voor vier eeuwen Leidse geschiedenis. Het Wevers
huis zelf is het enige museumstuk. Er is geen collectie. Wel zijn er wisselende exposi
ties, andere activiteiten en vinden er regelmatig demonstraties plaats: weven, video
presentaties, mondelinge geschiedenis. Of kinderprogramma’s in de vorm van een pop
penkast, waarin de facetten van de geschiedenis worden behandeld.

Het huis kwam tot stand in de jaren
1626-1631. Linnenwever Jan Wouterszoon
IJser kocht het huis voor 1.650 gulden.
De indeling is eenvoudig. Een voorkamer
die als werkplaats dienst deed, een
achterkamer waar de enige stookplaats
in het huis was, en een zolderverdieping.
In de wand tussen voor- en achterkamer
bevindt zich nog een originele bedstee.
De voorkamer, met het meeste licht, liep
over de volle breedte van het huis zodat
er ruimte was voor het weefgetouw.
De erfgenamen van Jan IJser verkochten
het huis in 1671 aan Johannes Walckier.

Hij was saaidrapier en fabriceerde voor
eigen rekening saai, een lichte wollen
stof. Maar saai was in 1671 al uit de
mode geraakt en met de zaken van
Johannes Walckier ging het niet goed.
Hij overleed jong, zijn weduwe ging
failliet en het huis viel zo weer in handen
van de familie IJser. Die zat er lelijk mee
in haar maag, want de Leidse woning
markt was na het rampjaar 1672 ingestort.
De Hollandse economie verkeerde in
een malaise, Leiden had net de wijken
Noord- en Zuid-Rijnevest laten aanleggen
en de bevolking daalde door gebrek aan
banen en problemen in de textielsector.

Het huis ging van hand tot hand maar
de prijs daalde in tien jaar tijd van 1.350
naar 350 gulden.
In 1692 kocht opperman Jan Jansz. van
Hoven het huis en hij woonde er waar
schijnlijk zelf in. Het huis werd in het
midden van de 18de eeuw een huur
woning, waar vaak twee gezinnen
woonden. Eind 19de eeuw werd het
door de toenmalige huisbaas, timmer
man ’t Riet, gemoderniseerd. Er kwamen
grotere ramen en nieuwe deuren en
vloeren in. En een kachel in de voor
kamer en de achterkamer met bij
passende schouw. Erg modern was de
gasverlichting, waarvan een armatuur in
de achterkamer is blijven zitten.
Het Leids Wevershuis
Middelstegracht 143, 2312TV Leiden
071 – 512 40 61, www.wevershuis.nl
e-mail: info@wevershuis.nl
Openingstijden van dinsdag t/m zondag van
13.00 - 16.00 uur. De toegang is vrij.

