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Van die totaal onherkenbare vond-
sten van de archeologen maken ze
weer de schoenen, beursjes, riemen
en schedes voor allerlei dolken en
messen die het ooit zijn geweest.
Omdat het vaak hele gewone ge-
bruiksvoorwerpen zijn. Zo komen
de oorspronkelijke eigenaren, een
Horinees uit de veertiende eeuw, of
een Enkhuizer kind met hele
mooie laarsjes, weer heel dicht bij.
En met hen natuurlijk de am-
bachtsman, die ooit al dat moois
van stukken leer maakte. 
Ans Vissie-Hoogland en Els Win-
ters-Ran zijn vrijwilligsters bij de
stichting Archeologie West-Fries-
land. Ze hebben zich, hoewel ze

dat allebei heftig ontkennen, ont-
wikkeld tot leerdeskundigen waar
menig Archeologische Dienst of
bedrijf jaloers op is. 
Ze zijn als gewone vrijwilligsters

bij de Hoornse stadsarcheoloog
Tosca van der Walle begonnen. Ans
was met pensioen en zat thuis
steeds langer op de bank. Het wa-
ren geen geraniums maar orchi-
deeën die bij haar op de venster-
bank stonden. 
Ze reageerde op een oproep voor
een gastvrouw in de expositieruim-
te van de toenmalige archeologi-
sche dienst in Hoorn. Na zes we-
ken was de expositie over, maar
Ans bleef als vrijwilligster. Ze
stond een keer op de rand van een
kuil te kijken toen Cees Aay met
een grote grijns zei: “Je hebt wel de
verkeerde kleren aan hoor!” Het
maakte Ans niets uit: binnen de
kortste keren stond ze in de prut
mee te graven. Prachtig vond ze
het. 

Pijlpunt
Els Winters liep bij haar woon-
plaats Medemblik altijd naar steen-
tjes en wat dies meer zij langs de
Vooroever te zoeken. Het prachtige
vuurstenen pijlpuntje wat ze vond,
heeft ze nog steeds in haar porte-
monnee. Ze is een keer naar de
Archeologische Dienst gegaan om
wat meer over dat pijlpuntje te
weet te komen. De interesse moet
opgevallen zijn, want tijdens dat
gesprek werd ze al gevraagd of ze
als vrijwilligster mee wilde helpen.
Ze is er nooit meer mee gestopt. 
De dames moeten wel toegeven dat
de belangstelling voor archeologie
er al vroeg in zat. Eigenlijk hebben
ze de interesse van hun ouders,
vooral de vaders overgenomen.
Altijd kijken dingen die je in de
grond vindt, zoals pijpenkoppen.
Ans schiet in de lach bij de herin-
neringen aan de dozen met gevon-
den pijpenkoppen die er altijd wel
ergens stonden. 
Vijftien jaar geleden hebben Ans en
Els elkaar ontmoet bij Archeologi-
sche Dienst. Nu zijn ze elke woens-

dag in de kelder van het Hoornse
stadhuis, waar nu Archeologie
West-Friesland gehuisvest is, te
vinden. Daar hebben ze hun eigen
werkplek met, en dat verdient
enige uitleg, een wasmachine. 
Beschimmeld
Toen ze begonnen met hun vrijwil-
ligerswerk lag er een grote voor-
raad leer op bewerking te wachten.
De archeologe Tosca van der Walle
vroeg of ze alsjeblieft wilden be-
ginnen deze achterstand weg te
werken. Tja... Het waren dozen vol
zakjes met nat soms beschimmeld
en soms een beetje stinkend leer.
De belangrijkste stukken waren er
wel uitgevist, maar het meeste
wachtte nog op behandeling. 
De twee vrijwilligers zijn gaan
experimenteren, want met gewoon
drogen bereik je alleen maar dat
het leer keihard wordt en dat je er
verder niets meer mee kunt. Vries-
drogen is misschien de meest chi-

que, maar ook de duurste manier.
De dames hebben van alles gepro-
beerd, tot heet bleekwater aan toe.
Tosca van der Walle, zelf een des-
kundige op leergebied, keek wel
eens wat ongerust, maar had zelf
ook geen pasklare oplossing.

Kinderschoentjes
Totdat Ans zich herinnerde dat ze
vroeger de kinderschoentjes wel
eens in de wasmachine deed als ze
heel erg vuil waren. Uiteindelijk
bleek dat de gouden greep. 
En nu worden de stukjes leer in
pantykousjes gedaan, die gaan in
een tweepersoons hoeslaken, de
kaartjes worden beschreven met
speciale watervast inkt en alles gaat
in een wasmachine. De vele stukjes
leer komen er schoon en soepel uit. 
Achteraf bleken er soms nog wel
wat bacteriën actief. Ook hier werk-
te een gewoon huishoudelijk mid-
deltje uitstekend. Gewoon een
beetje Dettol bij de was en het
middeleeuwse leer werd brand-
schoon. 

Erkenning
Het gebeurt natuurlijk niet met de
hele bijzondere stukken, maar voor
de bulk van de leervondsten is het
een uitstekende methode. Sterker
nog: in steeds meer plaatsen krij-

gen de archeologen een wasmachi-
ne in hun werkruimtes. De Leidse
hoogleraar van Driel heeft ze ge-
vraagd of ze een grote hoeveelheid
Karolingisch leer wilden bewerken.
Dat is meer dan een opdracht, dat
is een erkenning van je vakman-
schap. 
Na het schoonmaken komt het
uitzoeken wat het geweest is. En
dat is specialistenwerk, Je moet
bijvoorbeeld weten wat voor soort
schoenen men wanneer droeg. Hoe
zag het schoentje van sjieke me-
vrouw uit de 14de eeuw eruit? Die
twee gaatjes, betekent dat dat ze
een dubbele veter had of gewoon
een moderne enkele? Was dit lapje
een beursje of heel wat anders? 

Handboek
De dames gebruiken het handboek
van Olaf Goubitz. Als ze het onder-
ling over een schoen hebben dan is
het niet dit of dat schoentje maar
dan klinkt het ’Dat is een Goubitz
65’. Voor een bezoek van dezelfde
Olaf Goubitz hadden ze een vondst
klaargelegd waar ze absoluut niet
uitkwamen. Moeiteloos klonk het:
,,goh wat een leuke brandemmer
hebben jullie!” 
,,En soms ontroert zo’n vondst een
beetje. Bij een kinderschoentje ga
je toch een beetje nadenken”, zegt

Els. ,,Was het jongen of een meisje,
heeft het lang geleefd? Je komt er
nooit achter, maar het gaat wel
eens door je hoofd”. 
Een keer vonden ze een schoen van
een kind wat duidelijk een afwij-
kende voet had. De hiel was heel
dik en de voorkant van de voet was
heel klein geweest. Aan de schoen
zag je dat de ouders met liefde
geprobeerd hadden het lopen voor
dat kind makkelijker te maken.
Beiden kunnen zich nog de prach-
tige geitenleren handschoen herin-
neren die ze van een klein vies
zwart dingetje maakten of de mooi
bewerkte leren bekleding van een
schild. 
De grootste klus was in 2004 toen
er een enorme hoeveelheid leer
tevoorschijn kwam bij de opgra-
ving op het Rode Steen. Het kon
niet anders of daar moest een leer-
maker gewoond en gewerkt heb-
ben. En jawel, ze waren nog niet
klaar of een van de onderzoekers
had in het archief de naam van een
leermaker uit ongeveer 1300 gevon-
den: Lubbrecht heette de man. Het
maakte het werk bijna persoonlijk. 

Archeologie West-Friesland heeft meerdere
vrijwilligers in de gelederen. Mensen, die door hun
jarenlange bemoeienis ook behoorlijk wat kennis
van zaken hebben verzameld. Zoals de twee dames
die zich et eeuwenoud leer bezig houden: Ans en
Els.

Els Winter (l) en Ans Vissie bekijken weer een stuk leer dat is opgegraven. FOTO THEO GROOT

Ans Vissie en Els
Winters helpen
archeologie 

Middeleeuws
leer gaat in

wasmachine
Klaas Koeman

Het zijn vaak vieze zwarte lapjes
als ze uit de grond komen en ze
zitten binnen de kortste keren
onder de schimmel. Veel archeolo-
gen halen hun neus er een beetje
voor op, maar Ans Vissie-Hoogland
en Els Winters-Ran zijn er gek op. 

Een want van kalsleer, eentje die rond 1600 is gemaakt. Gevonden aan De raam-
straat in Enkhuizen. FOTO ARCHEOLOGIE WEST-FRIESLAND

Leren schoen, gedateerd tussen 1350
en 1400, gevonden aan het Grote
Noord in Hoorn. FOTO ACHEOLOGIE WEST-

FRIESLAND

’Goh, wat en leuke
brandemmer
hebben jullie’ 


