
27. Leerlooien

Het gebruik van leer is al heel oud. Leerlooien is de manier om van de

huid van een dier leer te maken. Ook in de Bijbel lees je daar over.

Petrus logeerde bij Simon de leerlooier (Hand 9:43). De Joden vonden

een leerlooier onrein, omdat hij de huid van dode dieren bewerkte.

Een huid die bij de leerlooier werd gebracht, was vies en stijf. Om die

soepel te maken en alle vuil los te weken, werd de huid in stromend

water gelegd. Daarom woonde een leerlooier aan zee of een rivier.

Daarin konden alle resten bloed en vet er afgehaald worden. Haren

verwijderen was lastig. Door de huiden in urine te leggen lieten de ha-

ren vanzelf los. Bij een leerlooierij stond een grote bak waarin ieder-

een zijn urine kwijt kon. WC´s waren er toen nog niet, en er werd dus

dankbaar gebruik van gemaakt. Het vieze werk was dan nog niet klaar.

Om het leer soepel en waterdicht te maken moest de huid goed inge-

wreven worden met een vettige stof. De leerlooier gebruikte twee

verschillende materialen. Mest van honden of duiven, gemengd met

water, of een papje van hersenen van dieren. De leerlooier stampte

met zijn blote voeten lekker door de drab, zodat het een glad mengsel

werd. Je zult begrijpen dat de combinatie van urine, mest en rottend

vlees vreselijk stonk, en je beter een eind uit de buurt kon blijven.

Leerlooiers woonden dan ook buiten de stad. De huiden bleven maan-

den in de drab liggen, daarna moesten ze goed uitgespoeld en ge-

droogd worden. Dat kwam heel precies. Deed je het te snel, dan wer-

den ze stug; deed je het te langzaam, dan werden ze te slap. De hui-

den werden op een raamwerk gespannen, en steeds wat strakker aan-

getrokken, zodat ze goed uitgerekt werden. Daarna kon het leer nog

gerookt worden in een rookoven. Het leer werd dan donkerder en echt

waterdicht. Later werd het werk minder vies. Men ontdekte namelijk

dat je ook andere stoffen kon gebruiken. Jon-

ge bomen hebben in de bast een stof, tannine,

die hetzelfde doet als mest of hersenen. Het

hele proces duurde minstens een jaar. Nu

gaat alles heel anders. In 3 maanden kan een

huid al een stuk leer zijn. In Marokko wordt

het in sommige plaatsen nog op de ouderwetse

manier gedaan. Toeristen mogen kijken, en

krijgen een speciaal - lekker ruikend - neuskapje mee tegen de stank.
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