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Breestraat 10      Wevershuisje 
 

De Vijfhoek is een oude Haarlemse wijk, ontstaan in de 14de eeuw 

als uitbreiding van de stad. In de wijk vind je vele kleine huisjes in 

nauwe straatjes, steegjes, hofjes en gangetjes. Het gebied ken-

merkte zich toen met leerlooierijen, bierbrouwerijen, blekerijen en 

weverijen, in feite had je hier het “industriegebied” van Haarlem.  

 

Na de val van Antwerpen in 1585 kwamen vele Vlamingen naar 

Haarlem. Zij vestigden zich vooral in de Vijfhoek, waar na de grote 

stadsbrand van 1576 voldoende ruimte was. De Vlamingen gaven 

met hun vakkennis en kapitaal de zieltogende Haarlemse laken-

industrie nieuwe impulsen en brachten het tot grote bloei. 

De straatnamen herinneren nog aan de voorspoed die deze 

politieke vluchtelingen de stad brachten: Vlamingstraat, Wolstraat, 

Lange Lakenstraat, Korte Lakenstraat, Drappenierstraat, Volders-

gracht en Raamgracht. Alle vrije plekjes in de Vijfhoek werden door 

en voor de nieuwkomers binnen de kortste tijd volgebouwd. Dit is 

de periode dat in de wijk de vele smalle straatjes ontstonden om 

zoveel mogelijk huizen te 

kunnen bouwen. 

 

Er waren vele huiswevers in de Vijfhoek. In de Breestraat vind je het 

enige overgebleven (wol)wevershuisje met de oorspronkelijke in-

deling. Er staat ter hoogte van de eerste verdieping een cartouche op 

de gevel met het jaartal 1670. Het huis heeft een groot raam 

waarachter het weefgetouw 

stond. De wevers verdienden 

weinig en werkten van zonsopgang tot zonsondergang en de hele familie 

werkte mee. 

 

Niet alleen werd er laken geweven, maar ook warpen, greinen, bom-

bazijnen, saaien en fusteinen, allemaal namen die we vandaag de dag 

nauwelijks nog kennen. Damast is een stof die we wellicht wel kennen. 

In de 17de eeuw werd dat ook wel “Het Witte Goud” genoemd. Vaak 

werd damast als relatiecadeau aan koningen en aan andere staats-

hoofden gegeven. 

 

De Vijfhoek is altijd een arbeiderswijk geweest die nog niet zo lang geleden, in de tweede helft van de 

twintigste eeuw, sterk van karakter veranderde. 

 

 

 

 


