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Leerlooiers, leertouwers en 
schoenmakers  
Leerlooierijen aan de Westerdijk en  
het Nieuwe Noord in Hoorn



Een Middeleeuwse dijk 
 
De aanleg van de Westerdijk kan op 
historische gronden rond 1388 wor-
den geplaatst. De directe aanleiding 
was de grote stormvloed van 1375. 
De oude dijk, die een stuk zee-
waarts lag, bleek niet langer houd-
baar en een groot stuk land werd 
aan de zee prijsgegeven. De oudste 
archeologische vondsten bij de op-
graving dateren rond 1375-1425 en 
dat ondersteunt de datering van de 
Westerdijk. 
De dijk die rond 1388 is opgewor-
pen, bestond voornamelijk uit veen-
plaggen en had een hoogte van 
minimaal 2,40 meter. De dijk zal 
zeker een grotere hoogte hebben 
gehad, want het veen is sterk in el-
kaar gedrukt. Op de oudste dijk ligt 
in de huidige situatie een pakket 
grond van meer dan twee meter dik 
en dit veroorzaakt een grote grond-
druk. De oudste dijk had een bin-
nendijks dijktalud van ongeveer 
acht tot tien meter breed. Aan de 
voet lag een dijksloot. Rond 1525 is 
het binnendijkse talud verbreed tot 
ongeveer 17 meter. Deze verbreding 
bood niet alleen een betere bescher-
ming tegen het oprukkende zeewa-
ter, maar ook de mogelijkheid om 
huizen op de dijk te bouwen. 
 
Molen en dijkhuis 
 
Direct na verbreding van de dijk is 
op de hoek van de Westerdijk en de 
Geldersesteeg een vierkant perceel 
van ongeveer 17 bij 17 meter uitge- 
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Aan de Westerdijk in Hoorn is in 2019 een rij huizen gesloopt om plaats te maken voor een 
groot appartementencomplex. De nieuwbouw bestaat uit vijf individuele bouwblokken met ver-
schillende gevels, die aansluiten bij de historische bebouwing van de stad. Archeologisch en 
historisch onderzoek maakt duidelijk dat de nieuwe bebouwing aan de Westerdijk in een lange 
geschiedenis staat van molens, dijkhuizen, stallen, koetshuizen en arbeiderswoningen. De op-
graving voorafgaand aan de aanleg van de bouwput heeft een bijzonder stuk geschiedenis van 
de stad blootgelegd. Op het terrein was in de late 16de eeuw een leerlooierij gevestigd, waarvan 
gebouwen, werkplaats, kalkput en afvalkuilen zijn teruggevonden. Groot toeval is dat in het-
zelfde jaar 2019 nog een leerlooierij uit dezelfde periode is opgegraven aan het Nieuwe Noord.

Op de stadsplattegrond van Velius uit 1615 
staan de dijkhuizen op de Westerdijk en de  
huizen aan de Geldersesteeg getekend.

zet en een verhoogde molenplaats 
gemaakt. Midden op dit perceel 
stonden de bakstenen funderingen 
(teerlingen) van een graanmolen. 
Deze zijn niet teruggevonden, maar 
wel kuilen die samenhangen met de 
sloop van die fundamenten. De mo- 

lenplaats is na sloop van de molen 
rond 1563 afgevlakt. Op de Wester-
dijk verscheen rond 1525 ook een 
huis van 6,30 bij 5,70 meter groot. 
Tegen de zuidmuur bevond zich een 
schouw en het had dus een ver-
warmde kamer. 

Dijk 100 in Enkhuizen geeft een goed beeld hoe een dijkhuis eruit 
zag. Tussen de voor- en achterzijde is een groot hoogteverschil. 
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Een werkplaats met kalkput 
 
Naast het huis verscheen na sloop 
van de molen een werkplaats van 
een leerlooier. Het lijkt erop dat 
deze werkplaats deels open was. 
Dat is voor een leerlooierswerk-
plaats niet verwonderlijk gezien de 
enorme stank die dit ambacht met 
zich meebrengt. Frisse lucht was 
onontbeerlijk. Binnen de contouren 
van de werkplaats is een grote kuil 
met kleine snippers leer gevonden. 
Hierin lag ook een van de werktui-
gen van de leerlooier: een eikenhou- 
ten snijblok dat op vier poten stond.  
Rond 1574 vonden duidelijk bouw-
werkzaamheden plaats. Bij de werk-
plaats maakte men een kalkput. 
Deze put bestond uit een water-
dichte eikenhouten bak van 1,80 bij 
1,70 meter met daarop een bakste-
nen opbouw. Deze bak diende om 
huiden te ontdoen van vlees- en 
haarresten door ze te weken in een 
kalkoplossing. Op basis van jaarring-
onderzoek aan het hout wordt de 
kalkput in 1574 gedateerd.  
 

Opgraving van de werkplaats met kalkput van de leerlooierij.  
Een van de betonnen heipalen uit de 20ste eeuw is midden  
in de kalkput geslagen. 

Eikenhouten snijblok van de leerlooier. 
Het blok heeft op vier poten gestaan. 

Houtgravure van een leerlooier aan  
het werk, circa 1550.

4,15 meter. De nieuwbouw hing sa-
men met een dijkophoging. Ergens 
rond deze tijd is aan de zeezijde van 
de dijk een muur gebouwd en aan-
nemelijk is dat de dijk tevens is ver-

hoogd. In deze jaren was er veel 
aandacht voor de stadsverdediging 
tegen de Spanjaarden. Dat de dijk-
ophoging de afbraak van een dijk- 
huis tot gevolg had, was uiteraard 
van ondergeschikt belang. 
 
Het leerlooiersambacht 
 
Van oudsher waren in Hoorn leer-
looiers en leerbewerkers actief. Leer 
was immers een belangrijk materi-
aal waarvan schoenen, riemen, bui-
dels en diverse andere onmisbare 
voorwerpen werden gemaakt. In 
een leerlooierij werden huiden van 
 

In dezelfde tijd werd het huis volle-
dig nieuw gebouwd, deels op de 
oude funderingen. Het nieuwe huis 
was iets smaller dan het oude huis 
en had een afmeting van 6,65 bij 
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dieren verwerkt tot leer. Eerst wer-
den de hoorns en hoeven van de 
huiden gesneden, vervolgens wer-
den de huiden gewassen en ge-
weekt en daarna werden ze ontdaan 
van vleesresten en haar. Bij het 
weken maakte de leerlooier gebruik 
van bijvoorbeeld urine en kalk om 
de rotting van de haar- en vleesres-
ten te versnellen zodat deze gemak-
kelijker konden worden verwijderd. 
Dit gebeurde op een schuin geplaatst 
looibok met grote messen. Hierna 
maakte de leerlooier de huiden glad 
door deze te schaven en begon het 
proces opnieuw totdat de huiden 
volledig waren ontdaan van haar- en 
vleesresten. Na deze handelingen 
konden de huiden worden gelooid 
met behulp van gemalen boom-
schors. Het looien nam maanden tot 
jaren in beslag. Leerlooien was een 
arbeidsintensief proces. 
De grote lappen leer werden vervol-
gens gedroogd en soepel gemaakt 
door ze te hameren, schaven en wal-
sen. Onbruikbare randen werden 
van de vellen leer gesneden en het 
leer werd behandeld met olie en 
talk. Ook deze eindafwerking was 
veel werk en dit werd vaak gedaan 
door specifieke ambachtslieden, die 
leertouwers werden genoemd. 
 
Afval van de leerlooier 
 
Op het perceel van de afgebroken 
molen zijn in deze periode twee af-
valkuilen gegraven, waarvan één met 
zekerheid met een schoenmaker / 
leerlooier in verband te brengen is. 
Uit deze kuil, die deels was opge-
vuld met mest, komen veel leren 
schoenen en leren afsnijdsels. Een 
andere vondst is een aardewerken 
pot die duidelijk is gebruikt voor de 
opslag van urine, een van de vloei-
stoffen die door een leerlooier werd 
gebruikt. Bijzonder is de vondst van 
een houten brillenkoker.  
De leerlooierij was enige tijd volop 
in bedrijf, getuige de vele kuilen op-
gevuld met run (gemalen boom-
schors). In de kuilen en op het erf 
is veel afval gestort. Ruwweg kun-
nen we de leerlooierij op basis van 
de vondsten tussen circa 1560 en 
1580 plaatsen. Het meeste afval was 
gewoon huishoudelijk afval, zoals 
scherven van kookpotten en bakpan-
nen. De leerlooier had meerdere rijk 
versierde bierkannen van steengoed. 

Bierpul, gemaakt in Siegburg in 
Duitsland , 1570-1590. Tussen het 
afval van de leerlooier zijn scherven 
van meerdere bierpullen gevonden. 
Dit exemplaar komt uit een  
afvalkuil van een apotheker  
aan de Geldersesteeg.

Grote pot die is gebruikt voor de opslag van urine.

Houten brillenkoker voor twee 
knijpbrilletjes. 

Opvallend is de enorme hoeveelheid 
mosselschelpen; kennelijk vormden 
mossels voor de bewoners van dit 
huis aan zee een belangrijke voed-
selbron. Deels is het afval afkomstig 
van de leerlooierij, zoals schedelde-
len met hoornpitten en botten van 
de poten van koeien. De huiden wer- 
den met hoorns en poten aan de 
leerlooier aangeleverd. Uit de be- 

werkingssporen op de botten blijkt 
dat deze soms  zijn gebruikt voor de 
winning van hoorn en merg. Ander 
afval dat in verband kan worden ge-
bracht met de leerlooierij zijn pot-
ten of kannen die  voor opslag van 
urine zijn gebruikt, slijpstenen voor 
messen en voorwerpen die mogelijk 
dienden om gelooide huiden glad te 
wrijven.  
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Bij veel runderhoorns zijn 
de toppen van de hoorns  
gezaagd voor de winning 
van hoorn als grondstof.

Opvallend zijn stukken van kapot-
geslagen 15de-eeuws zandstenen 
beeldhouwwerk. Deze religieuze 
kunst sneuvelde in de jaren na 1572, 
toen Hoorn de kant van Willem van 
Oranje koos en daarmee voor de 
protestantse religie. De stukken ka-
tholiek beeldhouwwerk, mogelijk 
afkomstig uit de Grote Kerk, lever-
den kalk op die de leerlooier in zijn 
kalkput kon gebruiken. Tevens ge-
bruikte hij de afgedankte zandste-
nen mallen van een tinnegieter. 
Tussen het leerlooiersafval is ook 
afval aangetroffen dat afkomstig is 
van een leerbewerker. Dit sluit aan 
bij de historische bronnen waaruit 
blijkt dat leerlooierijen vaak in han-
den waren van schoenmakers of an-
dere leerbewerkers. Deze beroeps- 
groepen liepen sterk in elkaar over. 
Het afval bestaat onder andere uit 
diverse weggegooide boekbanden 
en een stuk zoolleer met proefstem-
pels. 

Handborstel met leren  
omwindsel uit de kalkput 
van de leerlooierij.

Zandstenen ornament met gotische versieringen.

Stuk geslagen zandstenen  
kerkelijke ornament met kopje,  
door de leerlooier gebruikt  
vanwege de kalk.
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Een leerlooierij aan het 
Nieuwe Noord 
 
Bij de grote opgraving aan het 
Nieuwe Noord is in 2019 een tweede 
leerlooierij opgegraven. Bijzonder is 
dat het volledige perceel archeolo-
gisch is onderzocht waardoor we een 
compleet beeld hebben van de werk-
plaats. We kennen historische ver-
meldingen van deze leerlooierij uit 
1578 en 1590. 
Op het perceel stond een woonhuis 
van 6,95 meter bij 5,90 meter. Dit 
huis was verdeeld in twee kamers: 
het voorhuis en de binnenhaard. Ze 
waren van elkaar gescheiden door 
een houten wand en op de vloer 
lagen plavuizen. 
Geheel aan de oostzijde van het per-
ceel stond een bakstenen gebouw 
dat dienst deed als werkplaats van 
de leerlooier. Het gebouw had een 
afmeting van 7,40 meter bij 4,20 
meter. Inpandig was aan de noord-
zijde een werkruimte over de volle-
dige lengte van het gebouw en met 
een breedte van 1,40 meter. Het zui-
delijke deel van het gebouw bevatte 
een kalkput en twee bakken. 
De kalkput was een grote ronde ge-
metselde put die naar onderen toe 
versmalde. Naar boven toe werd de  

Stuk zoolleer met de ronde snijsporen van zolen, 
met daarop proefstempels van een leerbewerker. 
Mogelijk waren de stempels bestemd voor  
een boekband. 

Vereenvoudigde plattegrond van de leerlooierij 
aan het Nieuwe Noord.

Het woonhuis met op de vloer 
plavuizen. Duidelijk zichtbaar 
is de deuropening aan de kant 
van het Nieuwe Noord.

put meer vierkant van vorm met af-
geronde hoeken en was de diameter 
inwendig ongeveer 2,00 meter. Op 
de bovenrand lagen dikke planken 
van eikenhout en naaldhout, die 
dienden als loopplanken voor de 
leerlooier. Eén van de planken is aan 
de hand van jaarringonderzoek ge-
dateerd rond 1574. 
Ten oosten van de kalkput waren in 

het gebouw twee vierkante bakken 
van beide circa 2,00 bij 2,00 meter 
aanwezig. De eerste bak had in de 
hoeken palen met tegen de buiten-
kant planken van eikenhout. Tegen 
de binnenzijde was een halfsteens 
muur van kleine rode bakstenen ge-
metseld. Deze bak was volledig op-
gevuld met kalk. De andere houten 
bak had een veel eenvoudiger con- 
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die voor opslag van urine zijn ge-
bruikt. Opmerkelijk is dat diverse 
voorwerpen wijzen op enige wel-
stand van de corduaner, zoals Itali-
aans en Portugees aardewerk.  
 
Hoorn als leerlooiersstad 
 
De leerlooierij aan het Nieuwe 
Noord kwam rond 1620 ten einde. 
De toegenomen bebouwing en de 
afwezigheid van open water maak-
ten dit geen geschikte plek meer. 
Het leerlooiersambacht verdween 
echter niet uit de stad. Begin 19de 

eeuw waren er nog altijd zo’n zeven 
looierijen actief, die hun leer vooral 
voor de Amsterdamse markt produ-
ceerden. Eén van de producten was 
zeemleer, een met olie gelooide 
zachte leersoort. Vlak buiten de stad 
stond mogelijk al vanaf de 17de eeuw 
een zeemtouwersmolen. Hoorn was 
daarmee de belangrijkste producent 
van leer in Holland boven het IJ.

De grote ronde kalkput in de werkplaats van  
de leerlooierij.

structie, waarvan weinig meer over 
was. Die bak was opgevuld met run 
(gemalen schors). 
Buiten het gebouw lagen op het per-
ceel nog twee looibakken. Beide had-
den hoekpalen met tegen de 
buitenkant planken. Alles was ge-
maakt van eikenhout. Ook deze bak-
ken waren ongeveer 2,00 bij 2,00 
meter groot. Ze waren volledig opge-
vuld met run (gemalen schors). Uit 
jaarringonderzoek blijkt dat één van 
de palen uit een boom komt die is 
gekapt rond 1572. 
 
Een leerlooierij van  
geitenhuiden 
 
Binnen het woonhuis is rond 1620 
een afvalpakket gestort waaruit zeer 
veel vondsten komen. Meest opmer-
kelijk zijn de honderden geiten-
hoorns, waaruit blijkt dat de leer- 
looierij specifiek geitenleer maakte. 
Geitenleer was een fijn en soepel 
leer, dat van hogere kwaliteit was 
dan runderleer.  
Verder is op het buurperceel een af-
valkuil van rond 1600 aangetroffen, 
waarvan de inhoud met de leer- 
looierij in verband kan worden ge- 

bracht. Naast een serie complete 
voorwerpen van aardewerk, bevatte 
de kuil een pakket bladeren van de 
adelaarsvaren. Dit is een bosplant 
die van nature niet in de omgeving 
van Hoorn groeide. In de Natuur-  
lyke historie van Houttuyn uit 1783 
is de adelaarsvaren te vinden onder 
de naam randvaren. Volgens de au-
teur was het afkooksel van de varen 
geschikt voor leerbereiding en spe-
cifiek voor de verwerking van gei-
tenhuiden tot ‘corduaan’. De bena- 
ming corduaan gebruikte men voor 
geitenleer en was afgeleid van de 
stad Corduba in Spanje, die bekend 
stond om de productie van dit fijne 
leer. Een leerlooier van dit leer 
werd een corduaner genoemd. Ken-
nelijk bestond het gebruik van de 
adelaarsvaren al 200 jaar eerder dan 
Houttuyn zijn boek schreef. 
Het meeste afval is gewoon huis-
houdelijk gebruiksafval. Net als bij 
de leerlooierij op de Westerdijk zijn 
ook hier potten of kannen aanwezig 

Geitenhoorns vormen het 
afval van de leerlooierij, 
veel geitenhoorns zijn door 
midden gezaagd.



Het volledige rapport is te lezen op:  
www.archeologiewestfriesland.nl 
 
Cover: De opgraving van de dijkhuizen op de Westerdijk in 2019, 
kijkend richting de Geldersesteeg. In de muur zijn dichtgezette 
deuropening en ramen te zien. 
Zandsteen ornament.  
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Aardewerk uit de afvalkuil van de leerlooier,  
vroeg 17de eeuw. In het midden een rode vuurklok.  
In deze kuil zijn bladeren van de adelaarsvaren  
gevonden.

Het leer werd onder andere gebruikt voor het maken van  
schoenen. Diverse schoenen uit de late 16de en vroege  
17de eeuw, opgegraven in Hoorn, Enkhuizen en Ursem.
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