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In de huidige straatnamen van de Goudse 
binnenstad komen nog verschillende beroe-
pen voor, die verwijzen naar de arbeid die er 
ooit is verricht. De Looierspoort, een steeg 
gelegen in het oudste gedeelte van de stad 
tussen Lange Groenendaal en Turfmarkt, 
verwijst zo naar het ambacht van de leerlooi-
ers. Deze leerlooiers vormden, in Gouda’s 
groei- en bloeitijd in de veertiende en vijf-
tiende eeuw, een aanzienlijke beroepsgroep. 
Van hen is bekend dat zij zelfs hebben bij-
gedragen aan de financiering van het in 1450 
gebouwde Goudse stadhuis.

Over de locaties waar de Goudse leerlooiers tot circa 
1500 hun beroep uitoefenden, is niet veel bekend. En of 
de Looierspoort naar middeleeuwse looierijen verwijst 
of naar eind negentiende-eeuwse, is niet meteen duide-
lijk. De Looierspoort komt als straatnaam het eerst voor 
in 1900.1 De twaalf woningen, die de Looierspoort naar 
de Lange Groenendaal ontsluit, zijn in 1879 gebouwd. 
Aanvankelijk hadden de woningen een nummer aan de 
Lange Groenendaal, of eigenlijk een nummer binnen een 
wijkindeling. Het betrof de wijk met letter I, waar de 
noordwestzijde van de Lange Groenendaal de nummers 
I 12 t/m 82 telden. De nummers I 26 t/m 40 vertegen-
woordigden de adressen aan de – pas later Looierspoort 

De Looierspoort en de leerlooiers van Gouda
het opknappen van een goudse steeg met de geschiedenis van een 
goudse beroepsgroep

Gert Jacob de Graaf

De Looierspoort ter plaatse van de woningen in 2014. De rechterzijde is 
de oostzijde waar Jan Dirck de tynnegieter in 1497 eigenaar was van een 
‘loyerf ’ (foto: auteur)

geheten – steeg.2 De Looierspoort ligt in het bouwblok 
dat begrensd wordt door de straten Lange Groenendaal, 
Naaierstraat, Turfmarkt en Lage Gouwe. Aan het begin 
van de steeg bij de Lange Groenendaal is onder de eerste 

1. samh (Streekarchief Midden Holland): Adresboek Gouda.
2. samh: Adresboek Gouda, Concordantie huisnummers Gouda.
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uitwatering der huiden en tonnen ook in de zijl gewor-
pen wordt.’ En in 1871 verzocht Izaak Abraham Trijbits 
jr. om in een pakhuis aan het Ary Burgensteegje (dit is 
de huidige Geertje den Bultsteeg) een huidenzouterij 
te mogen beginnen. Bewoners tekenden protest aan en 
B&W weigerden een vergunning te verlenen: ‘(…) alzo 
het steegje waarin de adressant het voornemen heeft 
de huidenzouterij op te richten, veel te nauw is om in 
een daar staand pakhuisje, omgeven van woonhuizen en 
bergplaatsen van levensmiddelen, een zaak te drijven, 
die stank verwekt welke voor de gezondheid van de be-
woners en gebruikers van de naburige woningen wordt 
geacht nadelig te zijn.’ Deze Izaak Abraham Trijbits dreef 
sinds 1871 (toch) een huidenzouterij in de Geertje den 
Bultsteeg. Aan dit bedrijf werd in 1882 gerefereerd als 
leerlooierij, die al enkele jaren eerder opgeheven was. In 
1883 zit Trijbits aan de Lange Tiendeweg.7 

verdieping van een huis een smalle poort. De doorgang 
is hier plaatselijk slechts zestig centimeter breed. De 
steeg maakt met het Arie Kerssensteegje en de Geertje 
den Bultsteeg een bajonetvormige doorsteek van het 
bouwblok mogelijk, een doorsteek die onder anderen 
gemaakt wordt door diverse stadswandelaars, al dan 
niet door gidsen begeleid. 

Het genoemde bouwblok heeft aan de op het binnen-
terrein gelegen stegen al vroeg bebouwing gekend en 
krijgt in de tweede helft van de negentiende eeuw een 
hogere dichtheid. Voordat Gouda aan het eind van de 
negentiende eeuw voor het eerst buiten de veertiende-
eeuwse singels ging uitbreiden, werden veel binnenste-
delijke tuinen opgeofferd ten gunste van kleine industri-
ele gebouwen en woningen voor arbeiders, de zogeheten 
stadsverdichting. Als bouw van arbeiderswoningen kan 
in ieder geval het ontstaan van de twaalf kleine wonin-
gen van de Looierspoort uitgelegd worden. Zij zijn bij 
een restauratie in 1997 weer tot woonbare eenheden 
terugverbouwd, nadat een deel als pakhuis en bakkerij 
dienst had gedaan. De huisjes van ongeveer drieënhalve 
meter breed en zeven meter diep, bestaan uit een be-
gane grond en een zolder. De eenvoudige tuitgevel van 
gele IJsselsteen heeft vlechtingen en is afgezet met een 
rode bakstenen rollaag.3

De nu 137 jaar oude woningen zijn gemeentelijke 
monumenten geworden. Of de woningen specifiek ge-
bouwd zijn voor arbeiders van een op het binnenter-
rein gelegen leerlooierij ligt niet voor de hand. De in het 
Goudse Adresboek genoemde bewoners, die vanaf 1884 
bekend zijn, hebben allen andere beroepen, al komt een 
vijftal ongespecificeerde werkmannen voor.4 Looierijen 
zijn er wel geweest in die tijd, maar hadden geen grote 
omvang5 en lagen te midden van andere kleine fabrieken 
als suikerballenmakerijen, babbelaarstokerijen en zelfs 
de eerste kaarsenmakerij van Gouda.6

Bekend is dat Leonard Gijsbertus van Velzen in 1867 
aan B&W gevraagd heeft ‘om huiden en vellen in het wa-
ter, achter deszelfs woning gelegen, aan lijnen te mogen 
uitwateren.’ Dit betrof de sloot achter de Groenendaal. 
De gemeente-bouwmeester vond dat dit ‘geen bezwaar 
kan opleveren, daar nu toch het gebruikte water ter 

Kaartje waarop de Looierspoort en het bouwblok tussen de Lange Groe-
nendaal en de Turfmarkt staan aangegeven
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Nadat de kuipen met run gevuld waren, werden de hui-
den erin gehangen. Wanneer men de huiden daarna liet 
drogen, konden ze niet meer bederven. Run wordt ook 
eek genoemd en is uit eikenschors bereid. De looierij was 
in de buurt van stromend water gevestigd. Hier werden 
de huiden gewassen en kon het afvalwater uit de kuipen 
direct op worden geloosd.

Het in het bouwblok van de Looierspoort gelegen Arie 
Kerssensteegje, parallel lopend aan de Lange Groenen-
daal en Turfmarkt, is tot in de twintigste eeuw een sloot 
geweest, die oorspronkelijk afwaterde op de Gouwe en 
met de grachten van de Turfmarkt en de Naaierstraat 
in verbinding heeft gestaan. De sloot werd ook zijl ge-
noemd. Een zijl verwijst naar een uitwateringsfunctie, 
die het slootje – al dan niet door middel van een sluis – 
vervulde. Er heeft in de veertiende eeuw zelfs een molen 
gestaan bij de plek waar de zijl in de Gouwe uitkwam, 
mogelijk om bij het afwateren te helpen. Tegelijkertijd is 
er sprake van een Molensteeg. Onduidelijk is of dat een 

Leerlooien

Leerlooien is een werkwijze om van de huid van dieren 
leer te maken voor kleding, schoeisel, boekbanden of 
andere toepassingen. Door het looien worden de eiwit-
ten in de huid onoplosbaar gemaakt. In een looierij ston-
den kuipen, ook wel laven genoemd, die half in de grond 
gegraven werden. Deze werden gemaakt van eikenhout. 

3. J. Smit, ‘Woonhuizen’, in: W. Denslagen, Gouda. De Nederlandse 
monumenten van geschiedenis en kunst, Zwolle 2001, p. 483.
4. samh: Adresboek Gouda.
5. Volgens de afbeelding uit Denslagen (2001), p. 281 zijn er in 1885 
geen fabrieken (met mechanische beweegkracht of met meer dan 
20 arbeiders) in het blok van de Looierspoort (tussen Lage Gouwe, 
Turfmarkt, Naaierstraat en Lange Groenedaal).
6. B. de Wit, Op Hoop van Zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-
1913, Gouda 2004, p. 103, 104 en 377.
7. B. de Wit, Op Hoop van Zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-
1913, Gouda 2004, p. 171, 320-321.

Gouda op de kaart van Braun en Hoogenberg uit 1585. Op de uitsnede het bouwblok tussen Lage Gouwe, Turfmarkt, Naaierstraat en Lange Groenendaal
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steeg langs de zijl was, ter plekke van het huidige Arie 
Kerssensteegje. Een laatste rest van deze steeg zou dan 
worden gevormd door het poortje naast het huis Lage 
Gouwe 152.8 

Aan deze ‘Zijl’ was in 1414 sprake van een ‘afterhuis’, 
een achterhuis dat met de achterzijde aan het water 
gestaan moet hebben en vermoedelijk een losstaand 
gebouwtje was. Dit is de op één na oudste vermelding 
van een achterhuis in de in Nederland bewaard gebleven 
keurboeken.9 Op de kaart van Braun en Hoogenberg uit 
1585 is een vijftiental bouwwerken op het binnenterrein 
getekend. De Geertje den Bultsteeg is duidelijk als straat 
zichtbaar, de zijl of Molensteeg of Arie Kerssensteegje 
als sloot.

De aanwezigheid van een doorspuibare waterloop als 
de ‘Zijl’ – in wezen hebben we hier te maken met een 
twaalfde-eeuwse verkavelingssloot van de ontginning 
Bloemendaal, die in de stedelijke bebouwing werd opge-
nomen10 – maakt het mogelijk dat er, vanaf het ontstaan 
van de bebouwing in 1310, op de terreinen aan de noord-
westzijde van de Lange Groenendaal, bedrijvigheid als 
die van een leerlooierij of vollerij heeft plaatsgevonden. 
Tot 1350 was de huidige Turfmarkt de noordwestgrens 
van de binnenstad, waardoor deze bedrijvigheid dan 
oorspronkelijk aan de rand van de stad gevestigd was, 
maar uiteindelijk vrij snel hier middenin is komen liggen. 

Omstreeks 1490 kwamen er voorschriften en hygiëni-
sche bepalingen voor de Goudse leerlooiers, uitgewerkt 
in een ordonnantie. De looiers werden geacht de looi-
vloeistof, waarin urine verwerkt was, niet op straat of in 
de grachten te lozen, maar dit op te vangen in een put op 
hun erf. Het wassen van de huiden was alleen toegestaan 
tussen de Potterspoort en de dijk, binnen de stad was 
het verboden. Dit niet alleen om inwoners te vrijwaren 
van stinkende grachten, maar ook om de bierbrouwers 
zuiver water te kunnen blijven garanderen.11 

Bewijs voor het bestaan van een middeleeuwse leer-
looierij ter plaatse van de huidige Looierspoort komt uit 
het repertorium van Matthijs. Hierin staan alle tot nu be-
kende vroegere eigenaren vermeld van de percelen in de 
binnenstad van Gouda. Voor de Lange Groenendaal vin-

8. J.C. Visser, ‘De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda in de mid-
deleeuwen, in: Denslagen, Gouda, 48-52; A. Scheygrond, Goudsche 
straatnamen, (Alphen a/d Rijn 1978)
9. R.W.L. Bollen, ‘De ruimtelijke ontwikkeling van het Goudse 
woonhuis in de late middeleeuwen (1300-1600), in: N.D.M. Haber-
mehl e.a. (red), In de stad van die Goude, Delft 1992, p. 64.
10. M. van Dasselaar, ‘De ontginning van Bloemendaal’, in C. Ak-
kerman, B. van den Berg (red.), Het geheim van Bloemendaal, Gouda 
1997, p. 19-44.
11. M. Hulshof, ‘De Gilden’, in: K. Goudriaan e.a. (red.), De Gilden in 
Gouda, Zwolle 1996, p.115.
12. sahm: Repertorium van C.J. Matthijs, Straatgewijze inventarisa-
tie Goudse perceelgegevens tot ca 1800, Gouda 1974-1999.
13. Scheygrond, Goudsche straatnamen, Alphen aan den Rijn 1979, 
p. 122.
14. Over leven aan de rand van Gouda, adc rapport 1770 n.a.v. de 
archeologische opgravingen in het plangebied Bolwerk, 2010.
15. Repertorium van C.J. Matthijs.
16. Bollen, ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, p. 54.
17. Repertorium van C.J. Matthijs.
18. Bron: etymologiebank.nl en encyclo.nl.

Leerlooierij op een schoolplaat van circa 1960 (ftpde022.home.xs4all.nl/
afbeeldingen/ambachten.jpg)

den we ter plaatse van de huidige Looierspoort: in 1497 
is Jan Dirck de tynnegieter eigenaar van ‘2 cameren, loy-
erf en steech’.12 

Deze Jan Dirck bezat dus de steeg, die al bestond, 
en drie percelen aan de oostkant van de steeg, waar-
bij het verst gelegen perceel het looierf betrof, dat met 
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de achterzijde grensde aan de Zijl. Benadrukt zij dat hij 
als tingieter wordt genoemd en een looierf bezat; mis-
schien hoorde dit looierf bij de koop. Wellicht is er in 
1497 geen sprake meer van een leerlooierij, maar die is 
er dan logischerwijs wel geweest. Dat zou in relatie kun-
nen staan met bovengenoemde ordonnantie uit 1490, 
dat leerlooierijen in de binnenstad gedwongen werden 
te verhuizen naar de rand, in dit geval naar de Vest tus-
sen Potterspoort en Dijkspoort. Scheygrond vermeldt 
een verdwenen Loijererft als straatnaam in 1734, dat was 
gelegen aan de Vest, buiten het Regulierenpoortje.13 Ar-
cheologische opgravingen op het Bolwerk in Gouda heb-
ben in 2010 aangetoond dat leerlooiers en schoenmakers 
al vanaf de veertiende eeuw aan de Vestzijde actief wa-
ren. Aan de hand van vele schoenvondsten is toen een 
veertiental schoentypen bekend geworden, waarin de 
Gouwenaars in de veertiende tot en met de zestiende 
eeuw geschoeid gingen.14

De steeg van de Looierspoort kan dus bogen op een 
hogere ouderdom dan de leeftijd van z´n huidige wo-
ningen. Nog voordat Jan Dirck de tynnegieter eigenaar 
werd, is het oorspronkelijke perceel, oostelijk van de 
steeg, gesplitst in twee smallere percelen.15 Een vroeg-
stedelijk huis aan de Lange Groenendaal was kennelijk 
twee keer zo breed als de huidige winkels. Er is wel eens 
geschreven dat smalle Goudse stegen een restant kun-
nen zijn van een zogenaamde osendrop. Een osendrop of 
druipstrook naast de zijgevel van een stedelijk woonhuis 

kon in de middeleeuwen verplicht zijn als het huis ge-
bouwd was met een rieten dak. De druipstrook was een 
smalle onbebouwde strook langs de hele zijgevel voor 
de afvoer van het regenwater. De Looierspoort wordt in 
dit verband, onder anderen door Bollen, als voorbeeld 
genoemd. Andere mogelijke druipstroken in Gouda zijn 
de steeg naast Westhaven 29 (de Moriaan) en de steeg 
naast Keizerstraat 24, ´t Oude Halletje geheten.16 In het 
repertorium van Matthijs heeft de steeg van de Looier-
spoort geen naam, maar wordt omschreven als ‘steech’ 
in 1467, het ‘poortje achter Marytgen Jan Lambrechts’ 
in 1538 en het ‘poortgen over Nout Jansz’ in 1606. Ook 
de naam ‘Duvelspoortje’ voor de steeg moet gangbaar 
geweest zijn, althans volgens het informatiebord van de 
anwb Zuid Holland in de Arie Kerssensteeg. Het is onbe-
kend waar dit op gebaseerd is.

Tot aan de bouw van de woningen in 1879 ontsloot deze 
steeg aan de oostzijde twee en later drie woningen en 
was het voormalige looierserf in 1833 de tuin van een 
koffiebonenbrander. De westzijde van de steeg was, 
op de bebouwing aan de Lange Groenendaal na, onbe-
bouwd. Hier woonde in de zeventiende eeuw Maarten 
Jan de Waal, die leertouwer was.17 Leertouwen is een af-
werking in het leerbereidingsproces, waarbij in het leer 
een vette substantie wordt aangebracht, ter bevordering 
van de sterkte, plooibaarheid en het waterafstotend ver-
mogen.18 Of Maarten Jan de Waal zijn beroep als leertou-

Fragment uit het repertorium voor 
de Lange Groenendaal waarin 
sprake is van een ‘loyerf ’. 
De tekening geeft de betreffende 
percelen weer
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kelijks vier schepen met gelooide huiden naar de markten 
in Bergen op Zoom en Antwerpen. Het hoogtepunt van de 
Goudse zeemledermakers lag in de vijftiende eeuw, wat 
ook blijkt uit het belangrijke aandeel dat de zeemwerkers 
hadden in de financiering van het Goudse stadhuis hal-
verwege die eeuw.19 

Meer algemeen is bekend dat vanaf de veertiende eeuw 
buurten in de Europese steden vaak een specifiek karak-
ter kregen, doordat een bepaalde beroepsgroep er ging 
overheersen, zoals in Milaan de wijk ´Inferno´, waar een 
concentratie van smederijen was ontstaan. Ambachten 
die bederfelijk afval, stank of geluidsoverlast voortbrach-
ten, zoals slagerijen, textielambachten, leerlooierijen en 
smederijen, moesten zich aan de oever van een rivier ves-
tigen. In Venetië konden de glasblazers sinds 1104 hun 
beroep alleen nog maar in de buurt van het Arsenal of op 
het eilandje Murano uitoefenen. Dichterbij bevond zich 
in Brugge al vanaf de dertiende eeuw een leertouwers-
wijk, een van de eerste planmatige uitbreidingen in de 
middeleeuwen.20 Om die reden is het interessant te we-
ten dat Achter de Vismarkt en de Naaierstraat, de twee 
straten die de Lange Groenendaal kruisen bij de overgang 
naar de Korte Groenendaal, voorheen namen hebben ge-
had, die in verband met de leerlooiers gebracht kunnen 
worden. Achter de Vismarkt werd in 1395 Louwerstrate 
genoemd en de Naaierstraat komt als Leijerstraat voor.21 
Looi- en louw- zijn aan elkaar verwante uitgangsvormen, 
zo komt de louwmaand (januari) eigenlijk van looimaand 
en staat in relatie tot de slachtmaand (november) en dus 
met de tijd die het looiingsproces ongeveer innam. Meer 
archiefonderzoek en eventuele archeologische opgravin-
gen kunnen in de toekomst uitwijzen of er andere leer-
looierijen in de omgeving van de Looierspoort geweest 
zijn, uit de periode tot ca. 1500. Het zuidoostelijke deel 
van de Turfmarkt, van de Naaierstraat tot aan de Lage 
Gouwe, werd ook wel Volewijk genoemd, naar de vollers 
of volders van de lakenindustrie. Ook de huidige Blauw-
straat, van Naaierstraat tot aan de Hoogstraat, verwijst 
naar de vollers en (blauw-)ververs.22 En voor de vollers 
uit de Naaierstraat was ook een middeleeuwse wet van 
kracht: zij moesten hun vuile water opvangen in tonnen 
en daarna afvoeren.23

wer ter plaatse uitoefende, valt uit het repertorium niet 
op te maken. 

Leerlooiers

In het jongste Goudse straatnamenboek staat over de 
middeleeuwse Goudse leerlooiers vermeld, dat onder 
hen de zeemlederwerkers en goede naam hadden. Zij 
gebruikten schapenleer. Omstreeks 1490 voeren er we-

Versnijding van een 
runderhuid en de vorm 
van de afvalstukken 
(afb. uit Bodemonder-
zoek in Leiden 1992) 
en een overzicht van 
de in Gouda gevonden 
schoentypen uit de 
veertiende tot en met 
de zestiende eeuw (afb. 
uit Over leven aan de 
rand van Gouda, rap-
port 1770 Bolwerk)



119

Ti
di

ng
e 

20
16

wel  Crispijn en Crispiniaan genoemd). Het schoenma-
kersgilde onderhield, net als de andere Goudse gilden en 
broederschappen, tot 1572 een altaar in de St.-Janskerk. 
Dit altaar van het schoenmakersgilde stond in het koor 
tussen de huidige koor in- en uitgang en was gewijd aan 
de twee patroonheiligen. Een zogenaamd altaarstuk, 
met een afbeelding van St.-Crispinus en St.-Crispini-
anus, heeft het altaar gesierd.25 Deze patroonheiligen 
van de schoenmakers, maar ook van de leerlooiers en 
de orthopedisten, waren twee 3e-eeuwse heiligen. Hun 
feestdag is 25 oktober. In Engeland heet deze dag St.-
Crispins Day en is bekend geworden door Shakespeare´s 
toneelstuk Henry V, waarin gerefereerd wordt aan de 
veldslag op deze dag in 1415 tussen de Engelsen en de 
Fransen bij Agincourt.26 

Crispinus en Crispinianus waren twee broers uit een 
voornaam Romeins geslacht. Tijdens de christenvervol-
ging door keizer Diocletianus vluchtten zij naar Gallië, 
waar ze in Soissons het christelijke geloof verkondigden 
en kosteloos schoenen maakten voor de armen. Door-
dat ze via deze weg in contact kwamen met de heidense 
bevolking, konden zij zielen bekeren tot het christen-
dom.  Dit stuitte op weerstand van de Romeinse pre-
fect Rictiovarus en deze liet hen op talloze wijzen mar-
telen. Omdat ze op geen enkele manier bereid waren 

Gilde van de schoenmakers

De leerlooiers waren verenigd in het gilde van de 
schoenmakers. Wanneer het schoenmakersgilde in Gou-
da is opgericht, is niet bekend. In een processielijst van 
1404 worden cordewaniers en elzenaars vermeld. Cor-
dewaniers waren schoenmakers die leer uit Cordoba 
verwerkten, elzenaars waren schoenmakersgezellen. In 
1541 werden de huidenkopers in het gilde opgenomen. 
Ondanks de veranderingen van 1572 en dankzij een op-
leving in de zeventiende eeuw heeft het schoenmakers-
gilde in Gouda tot de Franse tijd bestaan (circa 1800).24

Patroonheiligen van het schoenmakersgilde waren 
St.-Crispinus en St.-Crispinianus (in het Nederlands ook 

Pieter Pourbus verwierf niet alleen bekendheid als schilder, maar was ook een verdienstelijk cartograaf en landmeter. In het Groeningemuseum te Brugge 
is zijn Heraldische kaart van het Brugse Vrije te zien, een enorme kaart van zo’n 24 m2, die hij maakte in de periode tussen 1561 en 1571. De afbeelding 
toont een deel van deze kaart. (beeld Vlaamse Kunstcollectie)

19. C. Revet, ‘Namen van de straten, bruggen en waterlopen in de 
binnenstad’, in: Stad van de Gouwenaars, deel 1, Gouda 2012, p. 109.
20. H. Rottier, in ´Het verleden van steden´, 2004; E. Taverne, I. 
Visser, in ´Stedebouw´, 1993.
21. Scheygrond, in ´Goudsche straatnamen´, p. 131.
22. Scheygrond, Goudsche straatnamen, p. 13.
23. Smit, ‘Woonhuizen’, p. 237.
24. Hulshof, ‘De Gilden’, p. 114.
25. K. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen in de middeleeuwen’, 
in: Goudriaan, Gilden in Gouda, p. 19.
26. Bron: Wikepedia.
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Want aanleiding voor deze verdieping in de geschiede-
nis van de leerlooiers in Gouda, vormde de opdracht, die 
bewoners van de Looierspoort mij als architect hebben 
gegeven, om de deels verwaarloosde steeg op te knap-
pen. De realisatie van een elf meter brede wandvisual 
heeft zijn beslag gekregen in oktober 2015. Hierop zijn 
St.-Crispinus en St.-Crispinianus te zien, zoals afgebeeld 
op het altaarstuk in Museum Gouda. Zij beelden het am-
bacht van de leerlooier uit en zijn op de wand tegen een 
achtergrond geplaatst van een groot vogelvluchtper-
spectief, waarop het centrum van Gouda te zien is in re-
latie tot de omgeving, met name de rivieren en wateren 
die de stad in de veertiende en vijftiende eeuw tot bloei 
hebben gebracht. Een tweede blinde wand werd in het 
voorjaar van 2016 met hulp van de bewoners geschilderd 
naar een ontwerp in monumentale kleuren, die voorko-
men op oude gevels aan de Turfmarkt, de Lage Gouwe en 
de Lange Groenendaal.

afstand te doen van hun christelijke geloof, werden ze, 
met een molensteen om de hals, in de rivier de Aisne 
geworpen, aanvankelijk op wonderbaarlijke wijze van 
de verdrinkingsdood gered, maar uiteindelijk met het 
zwaard onthoofd.27

Mogelijk is het altaarstuk met de afbeelding van St.-
Crispinus en St.-Crispinianus, dat het Goudse schoen-
makersgilde in de St.-Jan bij hun altaar vergezelde, het 
paneel met de twee leerbewerkers dat in het bezit is van 
Museum Gouda. En mogelijk is dit stuk geschilderd door 
Pieter Pourbus, de schilder die in 1524 in Gouda werd 
geboren en op jonge leeftijd verhuisde naar Brugge. Pie-
ter Pourbus verwierf niet alleen bekendheid als schilder, 
maar was ook een verdienstelijk cartograaf en landme-
ter. Het paneel met de twee leerbewerkers is geschil-
derd op de achterkant van een middenpaneel van een 
drieluik, waarvan de zijluiken verloren zijn gegaan. Dit 
middenpaneel stelt een doopscène in een kerkinteri-
eur voor en wordt wel met zekerheid aan Pieter Pourbus 
toegeschreven. Hier twist men nog of de gedoopte St.-
Hubertus of St.-Eustachius voorstelt. 28 Over het paneel 
met de leerbewerkers schrijft Goudriaan: ‘De gebaren 
die de leerbewerkers maken zijn bekend uit middel-
eeuwse afbeeldingen van heiligen. De wijzende arm van 
de linkerambachtsman herinnert aan de manier waarop 
Johannes de Doper wordt voorgesteld als aankondiger 
van Christus. Daarom moet het wel om heiligen gaan, 
namelijk de gebroeders Crispinus en Crispinianus, de 
patroons van de schoenmakers.’29 

De als leerlooiers afgebeelde heiligen laten beiden 
hetzelfde aspect zien van de leerbewerking, dat vooraf 
gaat aan het looien, namelijk het ontharen van de huid 
met een groot rond mes, waartoe de huid over een 
ronde houten stam strak gehouden wordt. Dit is in de 
iconografie de meest voorkomende stijlfiguur om de 
middeleeuwse leerlooier en z´n ambacht af te beelden. 
Het is een mooie coïncidentie dat, in de zoektocht naar 
passend beeld om het ambacht van de leerlooier in de 
Goudse Looierspoort zichtbaar te maken, in Museum 
Gouda dit beeld gevonden is,30 te meer omdat er maar 
vijf Goudse altaarstukken van de in totaal 45 altaren uit 
de zestiende eeuw bewaard zijn gebleven.

27. Bron: Wikepedia.
28. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen’, p. 58-61.
29. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen’, p. 59.
30. Met dank aan Koen Goudriaan, historicus en Marianne van der 
Veer van het Streekarchief Midden Holland.

Het ambacht van het leerlooien, uitgebeeld door de patroonheiligen van 
het schoenmakersgilde, St.-Crispinus en St.-Crispinianus (fragment van 
het gerealiseerde ontwerp voor de wandvisual in de Looierspoort)


