
2.25 Weversschuurtje 't Woold, Winterswijk, Gelderland 

 
Ter plaatse 

19e eeuw. 

 

In het museum 

Sinds 1947. 

Bijgebouwtje op het erf van een Achterhoekse 

boerderij in 't Woold. 

Het weven kon één van de bijverdiensten zijn van 

de keuterboer. Hij werkte dan tot 's avonds laat 

en leverde zijn (meest wat grovere ) producten 

aan de koopman in de omgeving (bijv. 

Winterswijk), die hem er niet al te veel voor 

betaalde (de zgn. huisweverij). 

Er waren ook beroepswevers, die veel grotere 

weefgetouwen hadden. Die stonden in speciaal 

daarvoor gebouwde ruimten. 

Sinds ca. 1700 werd er ook linnenhandel 

bedreven met West-Nederland. 

Ten tijde van de afbraak had dit schuurtje overigens de functie van 

wagenberging en stal. Dit soort gebouwtjes werd ook benut voor andere 

vormen van huisnijverheid, zoals klompenmaken, radmaken enz. (vgl. 1.2 

Radmakerij, 't Woold). 

 

Opmerking 

Het weven was vooral winterwerk. Men kan hierover lezen in het boek: 'Oud-

Achterhoeks Boerenleven' van H. W. Heuvel. 

Nu staan er in het huisje twee weefgetouwen waar een aantal dagen in de 

week geweven wordt door vakkundige wevers en weefsters. De producten 

worden verkocht in de museumwinkel. 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=182&page=6
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Andere teksten webstie NOM 

De Winterswijkse textielindustrie begint in kleine schuurtjes 

De Twentse textielindustrie is natuurlijk bekend. Maar iets zuidelijker, in en om 

Winterswijk, weten ze ook van weven. Veel keuterboertjes in die omgeving 

kunnen niet rondkomen van de landbouw alleen. Ze vullen het huishoudbudget 

daarom aan met de bewerking van vlas (de grondstof voor linnen) en het 

weven van textiel. Dat gebeurt vooral ’s winters als er op het land weinig te 

doen is, op de boerderij en in dit soort kleine schuurtjes. Op de golven van de 

industriële revolutie groeien die schuurtjes uit tot een heuse bedrijfstak met 

eigen textielbaronnen, 6 textielfabrieken (in 1905) en 1500 arbeiders – 

destijds 10% van de bevolking van de regio. Maar helaas stort de 

textielindustrie in de jaren ’70 ook hier helemaal in, net als in Twente. 

Hier geplaatst in 1947. 

 

In dit schuurtje, afkomstig uit de Achterhoek, staan twee weefgetouwen. In de 

streek tussen Zutphen en Winterswijk vormde textielindustrie een belangrijke 

bron van extra inkomsten. Veel keuterboertjes konden van landbouw alleen 

niet rondkomen, maar verdienden bij met het bewerken en weven van vlas 

voor kooplui uit de buurt. Deze kooplieden verhandelden vanaf 1700 vlas en 

linnen naar het westen van het land. Het werk van de huiswevers was te 

herkennen aan de wat grovere structuur van het textiel. De schuur is in 1947 

naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 
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