Kleine monumenten (24)

Het boerenweefgetouw is een
museumstuk geworden
Lco Nijkarnp
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Het weefgeto uw, ee uwen kletter end in de Twentse hoeven, is ee n mu seumstuk
gewo rde n. Als in de winter het land w erk stil lag, was de boer bezig in de
weefka me r. D eze bevond zich o pzij van de deel en had een verlaagde vloer o m
voor de omv ang rij ke installati e o nde r het aflope nde dak vo ldoende ruimte te
hebb en . De lage zo lder, het geslo te n houden van de kleine ve nste rs en de lem en
vloe r dr oegen bij aan ee n ho ge vo chtig he idsgraad, we nselij k voor het goe d
lop en van de dr ad en . De wever bedi en de het ge to uw m et handen en voete n,
zittend op ee n ban k. H et spin ne n en weven we rd op vrijwel elk e boerderij
beoefend. D e gez inne n leidden ee n so ber bestaan en wa re n o p zelfverzo rging
aangeweze n . Bij het weven br achten zij vaak me er vo o rt dan zij zelf nodig
hadd en . D e overpro duc tie ging naar langs komende handelaars, die het elders in
het land aan de man br achten. D e suc cesvo lle on de rn emers richtten na ve rloo p
van tijd pr odu ct iebedrijfj es op en zette n daar m en sen aan het werk. Zij
no emden zich fabriqueurs, w aaruit de fabrikanten zij n voort gek omen . H et
o ntstaa n van de gro o tindustrie bet ek ende het einde van de hui snijverheid .
Duizenden thuisw evers kw am en in de fabrieke n ter echt, o m dat zij van de
boerderij allee n ni et konden bestaan .
D e fo rtuinlijke fabrikanten gave n ste un aan ontginningen en de o ntwi kkeling
van landb ou w en cultuur. D e ver w antsch ap tu ssen boer en industrie wa s vo lge ns
Twente ke nne r J oh an Buursink nergen s gro te r dan hi er. D e w elvaart in
Ensche de is begonnen in de w eefkelder van de boer.

