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Wegens de walge-
lijke rottingswal-
men werden de
middeleeuwse
leerlooiers ver-
bannen naar de
rand van Leeuwar-
den. Toch waren
ze goed voor de
economie. Dankzij
archeologisch on-
derzoek bij het
Sint Anthonygast-
huis weten we nu
veel meer van
hun werk.
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Waar Friesland beroemd
en rijk werd door zijn
zuivel, groeide Leeu-
warden uit tot het mid-

deleeuwse centrum van de slacht. De
slagers zaten op de beste plekjes van
de stad: in de Kleine en Grote Hoog-
straat. Hun macht was zo vermengd
met de politiek dat het eerste stadhuis
was gevestigd in een slachthuis. Gei-
ten en schapen sjokten door dezelfde
gangen als de burgemeester.

Terwijl de slagers hun vlees boven
op de terpen verkochten, lieten ze de
stinkende huiden en botten zo snel
mogelijk afvoeren naar de stadsran-
den. Daar zaten de leerlooiers, hoorn-
bewerkers en andere ambachtslieden
die er allerhande producten van
maakten. Ze vestigden zich vanaf de
vijftiende eeuw langs het Schoenma-
kersperk, dat niet voor niets zo heet.
Ze bleven hier eeuwen actief.

Toen het Sint Anthonygasthuis en-
kele jaren geleden besloot om op de
hoek van dit perk en de Groeneweg
nieuwbouw te plegen, was meteen
duidelijk dat dit alleen mogelijk was
na een archeologische opgraving. On-
derzoekers van Archeodienst begon-
nen er in 2014 te graven en stuitten
onmiddellijk op een overweldigende
hoeveelheid runderbot en hoorns. Ze
vonden een wirwar van onbekende
grachtjes en muurresten.

Toen de onderzoekers vertrokken,
bleef het lang stil. Erger nog: de Ar-
cheodienst ging vorig jaar failliet.
Toch leverden de archeologen nog
een dik en gedetailleerd onderzoeks-
rapport af, met veel nieuwe informa-
tie over het leerlooiersverleden van
Leeuwarden.

Dat op de plek van het Sint An-
thoon ooit huiden zijn verwerkt, werd
tijdens de opgraving al snel duidelijk,
want de onderzoekers vonden maar
liefst 235 hoornpitten, de onderste de-
len van de hoorns. ,,Het verwijderen
van de overbodige delen van de sche-
del gebeurde in een slagerij, waarna
de huiden met resterend schedeldeel
door de looier verder verwerkt wer-
den’’, schrijven de archeologen. Van
de hoorns zelf konden allerlei andere
producten worden gefabriceerd. De
archeologen vermoeden dat hier ook
een hoornbewerker actief is geweest.

Wanneer de huid - met hoorns en al
- bij de looier was gebracht, begon het
zogeheten leertouwen. ,,Dit behelst
het kloppen, trappen en smeren van
het leer. Voorafgaand aan het looipro-
ces moet de huid worden ontdaan
van haar, vet en vlees. Dit gebeurde
door de huid te laten rotten, waarna
haar, vet en vleesresten makkelijker
verwijderd konden worden. Om het
rottingsproces te versnellen, werden
de huiden gestapeld en in bijvoor-
beeld urine, mest en kalk geweekt.’’

Mogelijk verklaart dit de grote hoe-
veelheid mest die in het gebied is aan-
getroffen. Het looien zelf gebeurde al-
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tijd met tannine, de bittere stof in
boombast. De archeologen vonden
typerende snippers boomschors, ver-
moedelijk van eikenhout. Dit werd
van elders aangevoerd, denken de ar-
cheologen: bijvoorbeeld uit de Friese
Wouden of Drenthe.

De stank van de rottende huiden en
mest moet afschuwelijk zijn geweest.
Daarom werden looierijen altijd ver-
bannen naar stadsranden, zoals deze
noordoostelijke stadshoek. Boven-
dien was hier grachtwater beschik-
baar: handig voor de grote af- en aan-
voer van looiwater.

Toen de archeologen aan het werk
begonnen, vonden ze een vreemde
wirwar van grachtjes. Dit baarde op-
zien bij historici, want een deel van
deze waterlopen was bij hen volstrekt
onbekend en stond op geen enkele
oude kaart. Niemand snapte er iets
van. Uitgebreid gepuzzel met kaarten
en opgravingsgegevens heeft later
echter toch een samenhangend ver-
haal opgeleverd.

De onderzoekers gaan er vanuit dat
in 1450 pal ten noorden van de looierij
een 6 tot 7 meter brede oost-west-
gracht lag, die geleidelijk dichtslibde
en gedempt werd met stadsafval,
waardoor er begin zestiende eeuw
weinig meer van over was. Hierna
werd haaks hierop over hetzelfde ter-
rein een tweede gracht uitgegraven.
Deze zuid-noordgracht was minstens
5 meter breed.

Binnen enkele tientallen jaren
werd ook deze weer geleidelijk ge-
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dempt, met afval van de looierij, bij-
voorbeeld snippers eikenschors. Iets
oostelijker troffen de archeologen
nog een derde gracht aan, die parallel
liep aan de tweede. Waarschijnlijk is
deze ,,na 1560 gegraven en voor 1603
gedempt.’’ De archeologen denken
dat de tweede en derde gracht niet tot
de stadsverdediging behoorden. Het
waren waarschijnlijk industriegracht-
jes, die puur voor de looierij zelf wer-
den gegraven.

Het looien gebeurde in kuilen,
waarvan er ,,een reeks’’ is aangetrof-
fen. Later werden al die gaten opge-
vuld met looiafval. Er bevonden zich

op het terrein overigens ook allerlei
water- en beerputten, waarvan de
wanden - in de vorm van wijnvaten -
nog goed bewaard bleken.

Er kwamen ook 223 leerresten te-
voorschijn, afkomstig van zeker 44
schoenen. Het gaat deels om laag
schoeisel met vetersluiting, terwijl de
rest bestaat uit lompe stappers in de
vorm van een koeienbek. Dit laatste
type laat zich nog opdelen in instap-
pers (zonder hak) en schoenen met
gespsluiting. Er doken ook fragmen-
ten van een damestasje en een mes-
schede op. De meeste vondsten zijn te
dateren in de vijftiende en zestiende

eeuw. Ook enkele metalen voorwer-
pen lijken een verband te hebben met
het schoenmakersverleden: ,,Een gro-
tere hoeveelheid schoengespen,
riemhangertjes in de vorm van eikels,
vingerhoeden en enkele leerafsnijd-
sels zouden kunnen wijzen op de ver-
werking van leer tot schoenen en rie-
men.’’

Tussen de runderbotten doken
eveneens beenderen van varkens, gei-
ten en schapen op. Er lag zelfs een be-
werkt bot van een hondenteefje.
,,Waarschijnlijk is het dier na haar
dood gevild’’, meldt het rapport. Dat
was vroeger niet uitzonderlijk, want
hondenleer leende zich uitstekend
voor handschoenen.

Afgezien van de leerlooivondsten
troffen de archeologen nog talrijke
andere interessante resten aan. Er do-
ken bijvoorbeeld munten, terpfibu-
la’s, een rekenpenning en een munt-
gewicht op. Ook een complete bier-
kruik, vele aardewerkscherven en
zelfs een vrij gave zonnewijzer van lei-
steen kwamen uit de bodem tevoor-
schijn.

Een andere interessante vondst be-
stond uit een achttiende-eeuwse
oven, die gebruikt moet zijn door een
bierbrouwerij. Hier werden roggekor-
rels en turfresten gevonden. Vermoe-
delijk werd er een turfvuur gestookt
om mout te verhitten, als onderdeel
van de bierbereiding. Meestal werd
hiervoor gerst gebruikt, maar de rog-
gevondst duidt volgens de archeolo-
gen op productie van zoet bier.
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De archeologen van Archeodienst fotografeerden een groot aantal vondsten voor
hun onderzoeksverslag. Boven enkele scherven van borden, daaronder kookge-
rei. Verder enkele gespen, haken en ogen, waarmee kleding werd dichtgemaakt.
Onder een mes met een sierlijk heft. Rechtsboven een zonnewijzer van leisteen.
Rechtsonder een baardmankruik, waarin bier werd bewaard.

Archeoloog Maurice Janssen toonde tijdens het onderzoek op het Schoenmakersperk een runderschedel. Op de achtergrond zijn de Groeneweg en de Prinsentuin te zien.
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Nieuwbouw Sint Anthony Gasthuis op de hoek Groeneweg en Schoenmakersperk
in Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF


