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De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden 
is zonder meer de meest karakteristieke en indrukwekkende ruimte van dit huis. Haar gehele 
inrichting en decoratie tonen duidelijk de rijke historie van het waterschap. Een van de meer 
belangrijke elementen van deze zaal is het goudleerbehang, dat uit circa 200 aan elkaar ge
naaide beschilderde en vergulde vellen leer bestaat. O p ieder vel herhaalt zich, tegen een 
egaal rose achtergrond met getemperde goudkleurige ornamenten, het wapen van Rijnland 
in een ovaal wit medaillon: de zwarte dubbelkoppige adelaar met de rode leeuw en de fel 
blauwe kroon met helder witte parels (afb. 6). De voltooiing van de restauratie van dit goud
leren behangsel is de aanleiding geweest om dit artikel te schrijven. Hierin zal niet alleen 
dit, maar ook de geschiedenis van de Grote Zaal en het bezoek van stadhouder Willem v 
in 1776 (het jaar waarin het behang werd aangekocht) worden behandeld. 

ledere bezoeker zal, voordat hij deze zaal en het goudleer kan aanschouwen, al aan de bui
tenkant van het gebouw getroffen worden door de fraaie bakstenen gevel: de drie geveltop-
pen, de kruisvensters en de vele natuurstenen details, samen met de eigen stoep (de laatst-
overgeblevene in de Breestraat!) geven het bijzondere karakter van het huis al aan. Eenmaal 
door de zware voordeur binnengetreden, staat de bezoeker direct in de grote ontvangsthal 
met de zwart-wit geblokte marmeren vloer en het - oorspronkelijk beschilderde - eikehou
ten cassetteplafond. De statietrap, gedecoreerd met pilasters en blankhouten ornamenten, 
recht tegenover de toegangsdeur geeft toegang tot de Grote Zaal, de vroegere 'Regtkamer'. 

In deze zaal aangekomen, zal het oog direct getroffen worden door het goudleerbehang, 
het gewelfde plafond met de rijke beschildering, de enorme schouw en enkele grote schilde
rijen. De inrichting en decoratie geven een zeer ruimtelijk effect en wekken de indruk dat 
deze Grote Zaal veel groter is dan de hal, terwijl beide vloeroppervlaktes in werkelijkheid 
nauwelijks van elkaar afwijken. 

De Grote Zaal van Rijnlands huis 

Het gehele gemeenlandshuis werd direct na aankoop op 21 februari 1578, ruim driejaar na 
het ontzet van Leiden, door het bestuur van Rijnland in gebruik genomen. Men gebruikte 
de verschillende kamers van het huis toen niet alleen als vergader- en werkruimtes, zoals nu 
het geval is, maar ook als logeerkamers voor de hoogheemraden en een gedeelte van het huis 

1 Als voornaamste bronnen, waarnaar niet afzonderlijk verwezen wordt, zijn gebruikt de bijlagen van de reke
ningen van Rijnland over de diverse jaren, C H Dee, 'Memor ie betrekkelijk het gemeenelandshuis van Rijn
land te Leiden en de Groote Zaal, vroeger Rechtkamer', in Notulen van het verhandelde m de Vereenigde Vergadering 
van Rijnland {\87S) 246-261, J Slagter, 'Goudleeren Behangsels', in Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oud
heidkundige Bond 12 (1943) 98-102, J Slagter, 'Goudleeren Behangsels, Naschrift', in Idem 13 (1946) 14, G 't 
Har t , Rijnland's Huis 1578-1978 (Leiden 1979) 66-73, 86-87 (en diens bewaard gebleven aantekeningen hier
voor), S B van Raay, W P Spies en R van Zoest, 'Tot hun Contentementgemaeckt' Het kunstbezit van het hoogheem
raadschap van Rijnland {Amsterdam 1987), Fr Scholten (red ) (met bijdragen van E F Koldeweij e a ), Goudleer-
Kmkarakawa, De geschiedenis van het Nederlandse goudleer en zijn invloed m Japan (Zwolle 1989), Met veel dank aan 
mevr L A M Giebels en de heer J Sloof, resp archivaris en medewerker van het O u d Archief van het hoog
heemraadschap van Rijnland, voor de vele aanwijzingen 
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diende als ambtswoning van de dijkgraaf. 
Over het uiterlijk van de Grote Zaal in het gemeenlandshuis ten tijde van de aankoop van 

het huis is nauwelijks iets bekend. Zeker is dat toen van de huidige decoratie nog geen enkel 
element aanwezig was: het plafond bijvoorbeeld had nog de vorm van het gebruikelijke vlak
ke balkenplafond. Bij de verschillende reparaties die kort na aankoop aan het pand werden 
verricht, gebeurde aan de Grote Zaal zelf niets. Wel werd aan de achterzijde van het huis, 
direct naast de Grote Zaal een 'yseren comptoir' gebouwd als bergplaats voor alle belangrij
ke archivalia. Ook bij de grote verbouwing van het huis in 1597-1599 bleef de Grote Zaal 
vrijwel onaangetast. Toen werd slechts een houten kast aangebracht, die moest dienen als 
extra bewaarplaats voor de blijkbaar sterk toenemende stroom archivalia. 

Kort na het midden van de 17e eeuw werd besloten om de Grote Zaal intensief te verbou
wen. De beroemde Nederlandse architect Pieter Post kreeg de opdracht hiervoor een ont
werp te maken. Post was voor Rijnland geen onbekende, eerder had hij al het gemeenlands
huis te Halfweg ontworpen en voor de stad Leiden het nieuwe waaggebouw.^ Hij beperkte 
in de ontwerpen zich niet alleen tot de Grote Zaal zelf, maar betrok ook de toegang tot de 
Zaal bij zijn totaal concept. De decoraties en de kleuren van de vier wanden en het tongewelf 
stemde hij hierbij zorgvuldig op elkaar af, evenals op de functie van de Grote Zaal als rechts
zaal. De Grote Zaal was immers de zaal waar dijkgraaf en hoogheemraden tot in 1841 recht 
spraken over de ingelanden. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland had al vanaf de oprichting het recht om over zijn 
ingelanden recht te spreken. De straffen die het kon opleggen, wanneer de keuren van Rijn
land waren overtreden of anderszins in zaken van waterstaat werd gezondigd, waren naar 
de huidige maatstaven gemeten niet mis. Ook de doodstraf behoorde tot de mogelijkheden. 
Dat deze zware straf ook in werkelijkheid werd opgelegd, bleek onder meer in 1587. O p 18 
augustus van dat jaar moest J a n WoUebrantszoon, bijgenaamd J a n Braesem, voor de hoog
heemraden terecht staan. Ruim een maand eerder had hij in een herberg te Halfweg J a n 
Franszoon, sluiswachter en opziener van Rijnland, vermoord. De hoogheemraden veroor
deelden hem hiervoor tot de doodstraf en wel door onthoofding. Dit vonnis werd nog dezelf
de dag voor het Gravensteen met het zwaard voltrokken, dit onder een grote publieke be
langstelling.' 

Ook in 1746 werd de doodstraf geëist als straf voor de 32-jarige Willem Janszoon Kroon. 
Deze had uit een schuur op de Spaarndammerdijk verschillende gereedschappen gestolen 
(een schop, een koevoet, een hamer, een nijptang, twee bijlen, twee zagen, twee drevels, twee 
mokers, drie beitels, drie dissels en een bos ijzeren ringen). Tijdens de zitting in de Grote 
Zaal in het gemeenlandshuis veroordeelden de hoogheemraden dit vergrijp echter aanzien
lijk milder: De beschuldigde werd 'slechts' veroordeeld om voor het Gravensteen 'met een 
strop om den hals strengelijk met roeden te werden gegeselt en voorts gebrandmerkt met 
het Wapen van Rhijnland, ende denselven wijders ten eeuwigen dage te verbannen, gelijk 
verbannen werd mitsdese uyt Holland en Westfriesland sonder daar ooit wederom te moo-
gen koomen'.* Met andere woorden, de beschuldigde werd niet alleen publiekelijk gegeseld 
en gebrandmerkt, maar werd ook levenslang verbannen uit het gebied van Holland en West-
Friesland. ^ 

2 Pieter Post (1608-1669) schilder en architect, heeft hiernaast o.a. de ontwerpen geleverd voor het Mauri tshuis , 
Huis ten Bosch en de verdwenen geschutsgieterij te 's-Gravenhage en het stadhuis te Maastricht. 

3 Oud Archief Rijnland (OAR) nr 516, Dingboek 1577-1587, fol 219-219v 
4 OAR nr. 535, Dingboek voor crimineel berechte zaken 1698-1821, fol 60v-75v. 

Afb. 1 Jan Lievens,Justitia ontvangt het Corpus Juris Civilis, 1699. Olieverf op linnen, 123x159 cm. 
Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden. 

In de jaren 1658-1670 werd de verbouwing van de Grote Zaal uitgevoerd volgens deze door 
Pieter Post gemaakte ontwerpen. De oude wenteltrap in de hal, die tot dan toe de toegang 
tot de zaal gegeven had, werd door een grote en statige bordestrap met verschillende orna
menten vervangen. In de Grote Zaal zelf werd het vlakke balkenplafond vervangen door een 
groot tongewelf en zowel tegen de oost- als westwand werd een viertal pilasters geplaatst. 
Boven deze pilasters werd in de gehele zaal rondom een brede kroonlijst aangebracht met 
talloze vierkante klossen - modillons - en daartussen rozetten. Deze waren evenals de kapi
telen boven deze pilasters gemaakt door de Leidse beeldsnijder Gerrit Goosman. ' Ook voor 
de schoorsteen, die eveneens door Pieter Post ontworpen is, vervaardigde Goosman alle 
ornamenten: bovenaan het cartouche (waarin oorspronkelijk het gesneden wapen van Rijn
land) en de mascaron - gevleugelde kop - , daaronder het bladfries, aan weerszijden van 
het schilderij de voluten - krullen - en aan de beide zijkanten van de schoorsteenmantel 
de festoenen. Het schilderij op de schoorsteenmantel werd acht jaar later, op 14 oktober 
1669, aangebracht. Het was speciaal voor deze plaats vervaardigd door de Leidse schilder 
Jan Lievens. Het onderwerp was dan ook volledig op de functie van de Grote Zaal als rechts
zaal afgestemd: Het verbeeldt Vader Tijd die het Corpus Juris Civilis aan Vrouwe Justitia, 
vergezeld door Pallas Athene, aanbiedt. Zowel de verschillende personages als de vele attri
buten op dit schilderij hebben allegorische betekenissen, die alle gezien moeten worden in 
het licht van de gerechtigheid en van de rechtspraak die in deze kamer gesproken werd 
(afb. 1). 

Het hierop volgende jaar, in 1670, werd niet alleen het tongewelf door de Haagse schilder 

5 C. Willemijn Fock, 'Leidse beeldsnijders en hun beeldsnijwerk in het interieur', in: Th . H Lunsingh Scheur
leer, C. Willemijn Fock, A.J. van Dissel, Het Rapenburg, Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel iva: Leeuwenhorst, 
(Leiden 1989) 14-17. 
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Afb. 2 D e t a i l v a n d e b e s c h i l d e r i n g v a n h e t t o n 
gewelf v a n d e G r o t e Z a ï d v a n h e t g e m e e n l a n d s -
h u i s te L e i d e n . V e r v a a r d i g d d o o r A n d r i e s d e 
H a e n (1670). 

Andries de Haen beschilderd, maar ook de schoorsteenmantel, de ramen en de pilasters. 
Het tongewelf voorzag hij van een illusionistische beschildering van vijf ribben, waarvan er 
vier dwars op de lengterichting van de zaal afgebeeld werden en hierdoor de tegen de wanden 
geplaatste pilasters met elkaar verbonden. Tevens kruisten zij in het midden de vijfde rib, 
die in het midden van het tongewelf, in de lengterichting van de zaal, geschilderd was. O p 
deze vier kruisingen beeldde De Haen bakken af met verschillende soorten bloemen, onder 
andere tulpen, zonnebloemen en rozen. In de zes velden tussen deze ribben schilderde hij 
een open lucht met in totaal 16 vogels, waaronder een arend, ooievaar, reiger en een valk 
te herkennen zijn (afb. 2). De open lucht zelf zou een verwijzing zijn naar de middeleeuwse 
vorm van rechtspraak, die volgens traditie 'onder den blote hemel' plaats zou vinden. Ook 
de beschildering van het tongewelf was dus geheel afgestemd op de functie van de zaal als 
rechtszaal. Boven de fries aan de noordkant van de zaal bracht De Haen een schildering op 
doek aan met de wapens van Rijnland, de toenmalige dijkgraaf en hoogheemraden en aan 
de zuidkant tussen de beide bovenramen het spiegelmonogram ' W W R ' 'Wilhelmus Rex Ro-
manorum' oftewel Rooms-koning Willem ii, die als stichter van Rijnland beschouwd werd. 
De schoorsteenmantel, de pilasters en de ramen beschilderde hij tenslotte met de kleuren 
'wit, gout en graeu, alles accorderende op de goudeleeren en volgens de teekeninge'. Als 
wandbekleding werd in 1671 door de Haagse Compagnie van Goudleermaken een goudleer-
behang aangebracht, dat eveneens door De Haen speciaal voor het hoogheemraadschap 
ontworpen was en Rijnlands wapen droeg. Nadat al deze werkzaamheden voltooid waren, 
werd als laatste nog de houten vloer volledig bijgewerkt en opgeschaafd. 

In 1730 werden in vrijwel het gehele gebouw de oude kozijnen door nieuwe vervangen. De 
kruiskozijnen, het type dat nu alleen nog in de voorgevel van het gemeenlandshuis te zien 
is, werden hierbij vervangen door hoge schuiframen, een type raam dat vanaf ca. 1680 op 
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grote schaal in ons land werd toegepast. De veel grotere lichtinval van deze schuiframen 
maakten hen snel populair. Zij namen dan ook overal, zoals in dit geval bij Rijnland, lang
zaam maar zeker de plaats in van de oude kruisramen. 

In 1775 bleek de Grote Zaal aan een grondige opknapbeurt toe te zijn. Het hierop volgen
de jaar werd zowel de deur naar de gang als de lambrizering onder de ramen vernieuwd en 
ook al het houtwerk opnieuw beschilderd.^ Bovendien bleken ook het goudleerbehang en 
de betengeling aan vernieuwing toe te zijn. De opdracht om beide te vervangen ging naar 
de Leidse kamerbehanger Johannes Arnoldus van Hoogeveen Langerak en na enkele maan
den leverde deze het nieuwe goudleerbehang. Van Hoogeveen Langerak werkte al bijna tien 
jaar voor het hoogheemraadschap en was hiermee de opvolger van zijn grootvader Johannes 
van Hoogeveen, zijn vader Cornells van Hoogeveen en zijn oom Johannes Arnoldus Lange
rak, die al vanaf 1674 opdrachten van Rijnland uitvoerden. Zelf werkte Johannes Arnoldus 
van Hoogeveen Langerak tot zijn overlijden in 1780 voor Rijnland, waarna deze traditie tot 
in 1811 door zijn weduwe werd voortgezet. Behalve goudleer leverde en repareerde deze fa
milie ook alle linnen behangsels, gordijnen, meubeltextiel, tapijten en vloerkleden.' 

Het bezoek van stadhouder prins Willem v in 1776 

Op maandag 15 juli 1776, exact een week nadat de schilder Isaak Cinsee de laatste hand 
aan de grote opknapbeurt van de Grote Zaal had gelegd, bezocht stadhouder prins Willem 
V het hoogheemraadschap van Rijnland.^ Twee maal eerder had de prins het gemeenlands
huis bezocht: in 1768 samen met Frederik Willem ii, prins van Pruisen, en diens gevolg en 
op 9 februari 1775 ter gelegenheid van een grootse feestmaaltijd ter ere van het 200-jarig 
bestaan van de Leidse universiteit. Blijkbaar bevielen al deze ontvangsten de prins goed, 
want op 26 mei 1781 zou hij het gemeenlandshuis nogmaals bezoeken. Naar aanleiding van 
één van deze bezoeken is ongetwijfeld diens wapen gegraveerd op een glazen bokaal, die zich 
nu nog altijd in Rijnlands collectie bevindt.^ Deze keer, in 1776, bezocht de prins Leiden 
ter gelegenheid van het afscheid van professor Adrianus van Royen, hoogleraar medicijnen. 
De 71-jarige Van Royen, die nog een leerling was geweest van de beroemde medicus Herman 
Boerhaave en ruim 40 jaar voor de universiteit gewerkt had, hield die dag zijn officiële af-
scheidsoratie. 

De prins was ter gelegenheid van deze speciale gebeurtenis 's ochtends om 10 uur, onder 
verwelkoming van enkele kanonsalvo's vanaf de stadspoorten, in Leiden aangekomen. Hij 
ging rechtstreeks naar het academiegebouw op het Rapenburg, waar hij in de senaatskamer 
verwacht werd om zowel met de bestuurderen van de stad als van de universiteit te ontbijten. 
Hier was een groots dejeuner voor in totaal 48 personen bereid, met veel fruit, diverse vlees
soorten, kaas, jam, pannekoeken, pasteitjes, spritsen en chocolade. Als drank werden limo
nade, wijn, 'orsade' en koffie aangeboden. Voor de universiteit was dit zeker een uitzonder-

6 DAR nr. 10183, bijl.rek. 1776, fol. 90. 
7 Archief van de afdeling archieven van het hoogheemraadschap van Rijnland, nr 403. Johannes Arnoldus van 

Hoogeveen Langerak (1743-1782) woonde en werkte aanvankelijk bij zijn vader in het huis Rapenburg 30. In 
1771 verhuisde hij naar de Lange Pieterskerkchoorsteeg en in 1778 naar de Breestraat. Zijn grootvader Johan
nes van Hoogeveen werkte voor Rijnland van 1674 tot 1753, zijn vader en oom van 1719 tot 1753, hij van 1767 
tot 1780 en zijn weduwe, die later hertrouwde, tot in 1811. 

8 Leidsche Courant nr.86, 17 juli 1776. 
9 Van Raay, Spies en Van Zoest, Tot hun Contentment 122-123. 
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lijke gebeurtenis, want speciaal voor deze maaltijd moesten allerlei meubels en serviesgoed 
worden gehuurd, waaronder een tapijt voor bij de bank van de prins, 24 beklede stoelen en 
12 waterpotten. 

O m 11 uur toog het gezelschap naar het groot auditorium om de afscheidsoratie van Van 
Royen bij te wonen. Deze had ter gelegenheid hiervan een speciaal afscheidsgedicht geschre
ven met de titel 'Otium carmine elegiaco celebratum', oftewel 'Buitenrust of het buiten-
leeven van eenen christen-wijsgeer, dichter en natuur-onderzoeker, geschetst', dat hij met 
veel welsprekendheid en onder muzikale begeleiding voor een groot publiek ten gehore 
bracht. Van Royen was zeer bedreven in de Latijnse dichtkunst, hetgeen hij onder meer had 
laten blijken bij de aanvaarding van zijn ambt in 1723 en bij de inhuldiging van Willem v 
tot erfstadhouder op 8 maart 1766. Ook ter ere van het tweede eeuwfeest van de Leidse uni
versiteit in 1775 had hij een speciaal geschreven gedicht ten gehore gebracht. Na afloop van 
deze afscheidsoratie van Van Royen bracht de prins achtereenvolgens nog een bezoek aan 
de academietuin, het anatomisch kabinet en professor Gaubius. O m half drie ging hij naar 
het gemeenlandshuis, waar hem en 19 andere heren een middagmaal te wachten stond. Over 
de samenstelling hiervan zijn we helaas minder goed geïnformeerd dan over het ontbijt, 
maar in ieder geval werden er volop vruchten (onder andere druiven, perziken en ananas
sen), ijs en wijn (Hermitage, witte Constantinopel en madeira a Malvoise) geserveerd. 
Evenals de universiteit bleek ook het hoogheemraadschap niet voldoende serviesgoed voor 
deze maaltijd te bezitten. Bij juffrouw Le Francq van Berckhey werden daarom 66 glazen, 
24 porseleinen soepborden en 2 terrines gehuurd en bij het stadhouderlijk hof te 's-Graven-
hage het benodigde zilver, waaronder 2 grote schenkborden. De totale uitgaven voor deze 
maaltijd bedroegen maar liefst ƒ678 en overtroffen die van het ontbijt, ƒ369.11, ruim
schoots.'" 

Helaas is niet bekend waar in het gemeenlandshuis deze speciale mazdtijd gehouden is. 
Was het zocils gebruikelijk in de eetkamer, de tegenwoordige Blauwe Zaal? Of was het, bij 
uitzondering, in de Regtkamer? Van deze laatste was immers exact een week eerder een 
grondige en kostbare renovatie voltooid. Hoe dan ook, prins Willem v zal zeker als eerste 
belangrijke gast van Rijnland de vernieuwde aankleding van de Regtkamer bewonderd heb
ben. De dijkgraaf en hoogheemraden zullen de prins ongetwijfeld hun trotse bezit getoond 
hebben en deze zal ook het grote verschil met de toestand van een jaar eerder opgemerkt 
hebben, toen hij het gemeenlandshuis bezocht tijdens de viering van het 200-jarig bestaan 
van de Leidse universiteit. 

Drie weken later, op maandag 5 augustus 1776 was er opnieuw een officiële maaltijd in 
het gemeenlandshuis. Deze dag vond de jaarlijkse Rijnschouw door dijkgraaf en hoogheem
raden plaats. Volgens goed gebruik werd deze dag besloten met een speciale maaltijd in het 
gemeenlandshuis waarbij ook alle boden aanwezig waren. Helaas is van deze maaltijd ver
der niets bekend, noch wat er gegeten werd of waar deze gehouden is. Maar ook hierbij is 
het ondenkbaar dat men niet tenminste even een blik in de fraai opgeknapte Regtkamer ge
worpen heeft. Het was ter gelegenheid van deze bijeenkomst dat de speciale glazen bodenbe
ker vervaardigd is, die thans nog in het Rijnlands huis bewaard wordt ." 

10 OAR nr 10183, bijl rek 1776, fol lOlv-108, O u d Archief Rijnland, nr 5372, Declaratie-boek van verteringen 
en verschotten van de concierge van Rijnland, z fol 15 juli 1776 Rijks Universiteit Leiden, Archief Curatoren 
nr 58 & 534 Van deze tafel-opstellmg is een ontwerpschets in het universiteitsarchief bewaard gebleven 

11 Van Raay, Spies en Van Zoest, Tot hun Contentement 125-126 
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De Grote Zaal in de 19e en 20e eeuw 

Op 12 januari 1807 werd Leiden getroffen door de beruchte ontploffing van het kruitschip 
in de Steenschuur ter hoogte van de Langebrug. Het gemeenlandshuis lag weliswaar, he
melsbreed gemeten, op een afstand van 400 meter van de plek des onheil, maar als gevolg 
van de enorme kracht van de explosie liep het gebouw toch veel schade op. De muren waren 
op vele plaatsen ontzet en bijna alle ruiten van het gebouw waren gesneuveld. De totale kos
ten van herstel passeerden de ƒ2300. '^ De Grote Zaal, die juist dertig jaar eerder grondig 
opgeknapt was, bleef hierbij niet gespaard: het houten tongewelf werd geheel ontwricht en 
zwaar beschadigd. Pas na zeven jaar, in 1814, besloot Rijnlands bestuur om dit beschadigde 
gewelf niet te restaureren, maar om het eenvoudigweg aan het gezicht te onttrekken door 
er een stucplafond onder aan te brengen. Nadat in juni 1814 de Leidse t immerman R Geer-
ling een houten framewerk had gemaakt, bracht de stucwerker RA. Verda een maand later 
het stucplafond hierop aan, dat met allerlei ornamenten gedecoreerd was, zoals in het mid
den een groot rozet met het wapen van Rijnland. ' ' 

Deze beslissing om het fraaie tongewelf niet te restaureren, maar om voor een eenvoudige
re oplossing te kiezen, zal enerzijds ingegeven zijn doordat zij een goedkope oplossing was. 
Immers ook de financiële kas van Rijnland was na de periodes van het koninkrijk Holland 
en van de Franse annexatie behoorlijk uitgeput. Anderzijds gaf deze keuze de geringe be
langstelling weer van Rijnlands bestuur in die tijd voor zijn culturele erfgoed. Enkele decen
nia later, in 1863, kwam dit nog duidelijker naar voren. In dat jaar ging men over tot de ver
koop van het gemeenlandshuis te Halfweg. Werden de belangrijkste (kunst-) voorwerpen 
weliswaar naar Leiden overgebracht, waarmee zij - althans voorlopig - veilig gesteld leken 
te zijn, het grootste gedeelte van de inventaris werd verkocht. Tot de bewaard gebleven voor
werpen behoort onder meer het schilderij 'de handvestverlening door graaf Willem ii van 
Holland aan het hoogheemraadschap van Rijnland'.'* Dit schilderij had tot dan toe in de 
grote zaal van het gemeenlandshuis te Halfweg als schoorsteenstuk gehangen en was spe
ciaal hiervoor in 1655 door Caesar van Everdingen samen met Pieter Post gemaakt. 

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden ook in Rijnlands gebouwen allerlei moderne 
technische vindingen geïnstalleerd. In 1874 namen dijkgraaf en hoogheemraden het besluit 
om in een aantal vertrekken van het Leidse gemeenlandshuis gasverlichting aan te leggen. 
De Stedelijke Gasfabriek van Leiden en de firma Becht & Dyserinck te Amsterdam leverden 
hiervoor tientallen meters gaspijp en meerdere verlichtingsornamenten.'^ Besloten werd 
echter om niet alle kamers van deze moderne gemakken te voorzien, maar om dit te beper
ken tot 'enkele vertrekken van het gemeenelandshuis, waarin nu en dan des avonds gewerkt 
wordt'. Ook de Grote Zaal, de hal en de kamer van de concierge werden op dat moment van 
deze moderne gasverlichting voorzien. 

In de tussentijd was in 1873 in het tijdschrift De Gids het vermaarde artikel 'Holland op zijn 
smalst' verschenen van de hand van jonkheer Victor de Stuers.'^ Met een eindeloze reeks 

12 OAR, nr 52, Resolutien van dijkgraaf en hoogheemraden 1806-1809, fol 109-109v 
13 OAR, nr 10221, bijl rek 1814, 11 juni , 2 juli en 3 september 1814 
14 Nieuw Secretarie Archief Rijnland NSAR loketnr 48/la Zie voor een uitgebreide verhandeling over dit schilde

rij Van Raay, Spies en Van Zoest, Toi hun Contentement 56-61 
15 NSAR loketnr 38 gemeen/11 
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Afb . 3 D e G r o t e Z a a l , zoa ls d e z e e r n a 1776 u i t g e z i e n zou h e b b e n . E e n h i s t o r i s e r e n d e e n t evens ge-
s c h i e d v e r v a l s e n d e a f b e e l d i n g g e m a a k t d o o r N . Steffe laar in 1900. A f k o m s t i g u i t : M r N . d e R o e v e r 
& D r G.J . Dozy , Het leven van onze voorouders dee l 4 ( A m s t e r d a m z. j . [1890-1906]) 316. 

voorbeelden gaf De Stuers hierin aan hoe slecht het in ons land gesteld was met het streven 
om ons culturele erfgoed voor het nageslacht te behouden. Dit artikel was een duidelijk teken 
van het groeiend besef bij een enkeling van de waarde hiervan, maar het was ook een teken 
van het ontbreken daarvan bij zo vele anderen! Helaas behoorde tot deze laatste groep ook 
het hoogheemraadschap van Rijnland. De aandacht was hier, evenals bij de andere water
schappen, ongetwijfeld meer op de toekomst dan op het verleden gericht. Het was immers 
juist in deze zelfde periode dat men zowel door de grootschalige toepassing van vijzelmolens 
rond 1860, als door de introduktie van de eerste stoomgemalen omstreeks 1870 snel meer 
vat kreeg op de waterbeheersing.'^ 

Mede naar aanleiding van dit artikel van De Stuers nam de belangstelling voor cultuurbe
houd snel toe. Ook bij Rijnland is dit waar te nemen: had men in 1863 het gemeenlandshuis 
te Halfweg nog van de hand gedaan en waren in 1876 zelfs verschillende stemmen opgegaan 
om de beroemde hensbeker te verkopen, in 1878 bleken gelukkig de tegengestelde krachten 
de overhand te hebben gekregen. Dat jaar maakte men niet alleen plannen om de Grote Zaal 
te restaureren, maar zij werden ook nog datzelfde jaar uitgevoerd. 

16 Jonkheer Victor Eugene Louis de Stuers (1843-1916), advocaat te Den Haag, werd naar aanleiding van dit arti
kel benoemd tot chef-referendaris van de nieuwe afdeling Kunsten en Wetenschapppen van het ministerie van 
Binnenlandse zaken. Zie voor hem J .A.C. Tillema, Victor de Stuers Ideeën van een individualist (Assen 1982) en 
Th. H. Lunsingh Scheurleer, 'Jhr. Victor Eugene Louis de Stuers' in: Nieuw Biografisch Woordenboek van Neder
land Deel 1 ( 's-Gravenhage 1979) 566-567. 

17 J. M.G. van der Poel, 'Het Noordhollandse weidebedrijf in de 19de eeuw' in: Holland 18 (1986) 148. 
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Uitgangspunt voor deze restauratie was de reconstructie van de toestand van de Grote 
Zaal na de verbouwing van 1658-1670. Rijnlands ingenieur dr E.F. van Dissel leidde deze 
restauratie in nauwe samenwerking met de restauratie-architect RJ. H. Cuypers. De reeds 
genoemde Victor de Stuers adviseerde hen hierbij.'^ Zowel de enkele jaren eerder aange
brachte gas verlichting als het in 1814 aangebrachte stucplafond werden hierbij weggebro
ken, waardoor het originele beschilderde houten tongewelf weer tevoorschijn kwam. Maar 
het doek met de wapens van Rijnland, dijkgraaf en hoogheemraden boven de fries op de 
noordwand en het wapen van Rijnland boven in de schoorsteenmantel bleken spoorloos ver
dwenen. De Haagse firma W. Stortenbeker & Zoon kreeg de opdracht voor de reconstructie 
hiervan evenals voor de restauratie van het tongewelf en het goudleerbehang. Ook het overi
ge schilderwerk in de Grote Zaal werd door Stortenbeker verzorgd. O p initiatief van Cuy
pers werd de kroonlijst voorzien van alle memorabele jaartallen uit Rijnlands' geschiedenis 
in gouden letters. O p Cuypers' advies werden bovendien alle schilderijen gerestaureerd en 
werd de Grote Zaal opnieuw gemeubileerd (afb. 4). In Mechelen werden hiervoor 31 met 
trijp beklede stoelen aangeschaft evenals drie fauteuils, zes grote tafels, twee zijtafels, een 
kastje voor de hensbeker, een console en een viertal schilderijlijsten. Bij de 'Compagnie Ano-
nyme des Bronzes' te Brussel werd een nieuwe bolkroon met in totaal 30 armen aangekocht 
evenals een Vlaamse pendule en bij de Haagse firma Emons een vierslags vuurscherm. Te 
Deventer werd bij de Koninklijke Tapijtfabrieken een op maat gemaakt Smyrna-tapijt ge
kocht en te Parijs bij de firma Duplan & Hamot gordijnen en een tafelkleed. Bovendien ont
wierp Cuypers voor deze zaal een turfkachel met een gravering van motieven in renaissance
stijl en het wapen van Rijnland. Ook deze gezwarte koperen kachel, een zogenaamde 'calori-
fère', werd te Parijs gemaakt en wel door de firma Geneste, Herscher & Cie. Zowel het tapijt 
als deze kachel bevinden zich nog altijd in de Grote Zaal. 

Ter gelegenheid van deze restauratie van de Grote Zaal schreef de 'ambtenaar ter secreta
rie' C. H. Dee een historische verhandeling over het gemeenlandshuis met de titel 'Memorie 
betrekkelijk het Gemeenelandshuis van Rijnland te Leiden en de Groote Zaal, vroeger 
Rechtkamer'. Het was tijdens de eerste vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden in de 
gerestaureerde zaal op 30 november 1878 dat hij deze aan de vergadering voorlas. Enkele 
maanden na de voltooiing van de restauratie ontving architect Cuypers van Rijnland twee 
ingelijste gravures, copieën naar werk van Raphael, als dank voor zijn vele werk en adviezen, 
waarvoor hij geen honorering had willen ontvangen.'^ De gehele restauratie had, inclusief 
de meubilering, ƒ9500 gekost. 

In 1911 werd het gemeenlandshuis aangesloten op het nieuwe elektriciteitsnet. In het gehe
le huis werd de 40 jaar eerder aangelegde gasverlichting vervangen door de moderne elektri
sche verlichting. De gasverlichting in de Grote Zaal was bij de verbouwing van 1878 al ver
wijderd, maar de elektrische verlichting zou hier voorlopig nog op zich laten wachten. Deze 
moderne toevoeging paste immers niet in de door Cuypers gemaakte restauratie-opzet. De 
directe aanleiding om toch ook de Grote Zaal van elektriciteit te voorzien, was een beginnen
de schoorsteenbrand op 22 december 1948. Nadat op deze dag de kachel fors gestookt was, 
werd 's avonds per toeval ontdekt dat het houtwerk van de schoorsteen aan het smeulen was. 

18 NSAR loketnr. 38 gemeen/12. Technische Dienst Archief Rijnland, nr . l l6( = voori.nr.92.0) P.J .H. Cuypere (1827-
1921), architect, ontwierp o.a. het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam en restaureerde kasteel 
Haarzuilen In Leiden was hij onder meer als adviseur betrokken bij de restauraties van het Academiegebouw 
(I877-'81), de Hooglandse Kerk (1880-1904), de Burcht (1889-'90) en de Pieterskerk (1895-1918). 

19 Notulen Vereenigde Vergadering (1879) 154, 206, 238. 
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Afb. 4 De Grote Zaal, zoals deze in de periode 
1878-1961 ingericht was Deze inrichting is geheel 
ontworpen door de architect P J . H. Cuypers 

Snel optreden voorkwam gelukkig erger. Maar na dit voorval werden alle veiligheidsmaatre
gelen opnieuw onder de loep genomen en viel het besluit om onder andere de koperen kaar
senkroon door een veiligere elektrische verlichting te vervangen. 

In 1961 werd de Grote Zaal opnieuw gerestaureerd. Dit gebeurde enkele jaren vóór de gro
te restauratie van het gehele gemeenlandshuis tussen 1968 en 1972. Bij deze opknapbeurt 
van de Grote Zaal werd niet alleen al het houtwerk geschilderd, maar ook het plafond en de 
geschilderde wapens op de noordwand onder handen genomen. Enkele jaartallen op het fries 
werden veranderd. Doordat nieuw historisch onderzoek aangetoond had dat er al in 1202 bij 
een overeenkomst tussen Holland en Het Sticht sprake was van een waterstaatkundige orga
nisatie, een voorloper van Rijnland, werd dit jaartal aan de fries toegevoegd. Rijnlands ge
schiedenis werd hierdoor met ruim 50 jaar vervroegd. Tevens werden ter gelegenheid van de
ze restauratie van de Grote ZaaJ ook alle schilderijen en het goudleerbehang schoongemaakt 
en aan een 'onderhoudsbeurt ' onderworpen. Het door Cuypers ontworpen meubilair ver
dween, evenals de 16 glas-in-lood wapenruitjes in de ramen.^° Ook de verlichting werd ver
anderd: voor in het midden van de zaal werden twee grote antieke koperen kaarsenkronen 
aangekocht en voor boven de fries meerdere spots.^' Door deze behandeling kon de zaal tij
dens de latere grote restauratie van het gehele huis betrekkelijk ongemoeid worden gelaten. 

20 Deze 16 glzis-in-lood wapenruitjes (met de wapens van Holland, de hoogheemraadschappen Rijnland en Woer
den, de steden Leiden, Haarlem, Gouda en van de dijkgraaf en hoogheemraden in 1599) waren al in 1599 aan
gebracht Sindsdien zijn ZIJ enkele malen gerestaureerd, o a in 1878 door F Nicolas en in 1918 door J L Schou
ten De resten van deze ruitjes bevinden zich thans in de museumzolder van het gemeenlandshuis NSAR loketnr. 
38 gemeen/4 

21 Notulen Vereenigde Vergadering (1961) 1 ,40, Idem, (1963) 102 
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Afb 5 Boord ( = onder- of bovenrand) verheven goudleer zoals in 1652 door de Haagse Compagnie 
van Goudleermaken aan het hoogheemraadschap van Rijnland geleverd is Collectie Haags Gemeen
temuseum, 's-Gravenhage (foto: Th Strengers, Haags Gemeentemuseum) 

De goudleren behangsels in het gemeenlandshuis 

Hoe de wanden van de Grote Zaal ten tijde van de aankoop van het huis in 1578 waren be
kleed is onbekend. Waarschijnlijk waren zij, zoals in deze periode gebruikelijk was, slechts 
met stucwerk en een houten lambrizering bedekt. In 1628, toen het gehele gemeenlandshuis 
een nieuwe decoratie kreeg, werden ook de wanden van de Grote Zaal van een nieuw be
hangsel voorzien. Men bestelde hiervoor bij de Haagse goudleermaker Jacob Dircxz. de 
Swart ruim 205 vierkante el - ongeveer 142 m^ - 'roo goude leeren tapijten' ter waarde van 
ƒ493. 

Wat werd er precies met deze 'roo goude leeren tapijten' bedoeld, waarmee de wanden 
letterlijk 'be-hangen' werden? Enige uitleg is hierbij zeker wenselijk, want zij hadden niets 
met tapijten te maken. Hiermee werden namelijk aan elkaar genaaide stukken goudleer be
doeld, die op maat gemaakt waren tot grote kamerbrede en kamerhoge behangsels, zoals 
ook geweven tapijten speciaal op maat afgeleverd konden worden. Het materiaal goudleer 
zelf behoeft ook enige toelichting. Want in tegenstelling tot datgene wat de naam doet ver
moeden heeft goudleer niets met goud te maken, maar alles met zilver. Goudleer bestaat 
uit een vel leer dat geheel met bladzilver bedekt is. Het gouden aanzien hiervan werd bereikt 
door het verzilverde leer van een doorschijnende, geel-bruine vernislaag te voorzien. Voor
dat het echter zover was, bracht men eerst een laagje eiwit of vislijm op het leer aan. Na het 
aanbrengen van het bladzilver en vervolgens het polijsten daarvan bracht men nog een twee
de laagje aan. Door deze beide lijm- of eiwitlagen aan weerszijden van de zilverlaag kon oxy-
datie hiervan voorkomen worden. Als het verzilverde vel op deze manier geheel 'verguld' 
was, werd er met een houten drukplaat een decoratie op aangebracht en gewoonlijk nog met 
verschillende kleuren olieverf beschilderd. Zoals uit deze beschrijving al blijkt, was het goud
leer een zeer kostbare vorm van wandbekleding: slechts de geweven tapijten overtroffen het 
in prijs. In ons land werd het goudleer pas vanaf 1612 gemaakt. Voordien werd het in landen 
als Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk vervaardigd, waarbij Spanje tot het begin van de 
17e eeuw als het belangrijkste produktiecentrum gold. 
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Afb. 6 Detail van het wapen van Rijnland op 
een van de goudleervellen vóór de restauratie. 

Afb. 7 Een van de goudleervellen, na de restau
ratie in 1989. Duidelijk zichtbaar is dat het pa
troon van de vellen in verticale richting niet meer 
op elkaar aansluit. 

De Haagse goudleermaker Jacob Dircxz. de Swart ontwikkelde in 1628 een nieuwe me
thode om het goudleer te bewerken. In plaats van het goudleer met een vlakke houten druk-
plaat met een patroon te bedrukken, perste hij met een metalen drukplaat met een uit
gespaard reliëf een patroon in het leer. Het resultaat van deze methode was een geheel nieuw 
produkt. Dit zogenaamde 'verheven goudleer' had dus niet alleen, zoals tot dan toe gebrui
kelijk, een beschildering op het 'vergulde' oppervlak, maar ook een 2 a 3 centimeter naar 
voren komende relief-decoratie. Jacob Dircxz. de Swart ontving op deze door hem ontwik
kelde methode om dit zogenaamde 'verheven goudleer' te maken op 5 augustus 1628 een 
octrooi voor acht jaar. Ofschoon dit verheven goudleer een zeer kostbaar produkt was, ver
wierf het snel een grote faam. Immers zowel de voorstelling in reliëf als de optische werking 
ervan bleken onmogelijk met een ander materiaal bereikt te kunnen worden. Toen het oc
trooi in 1636 afliep, werd het verheven goudleer dan ook direct door andere Nederlandse 
goudleermakers geproduceerd, iets waarmee men in het buitenland al eerder begonnen was. 
Buiten de landsgrenzen werd dit 'cuir doré d' HoUande' of 'Dutch gilt leather' zelfs een type
benaming voor verheven goudleer. 

De 'roo goude leeren tapijten', die in september 1628 voor de Grote Zaal werden aange
kocht bij de Haagse goudleermaker Jacob Dircxz. de Swart, waren zeer waarschijnlijk nog 
het oude vlakke type goudleer en niet het nieuwe 'verheven goudleer'. Weliswaar had De 
Swart de methode om dit 'verheven goudleer' te maken op dat moment al ontwikkeld, maar 
zowel het ontbreken in de rekening van de benaming 'verheven' - De Swart had juist één 
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maand eerder zijn octrooi hierop verkregen - als de nog niet afwijkende prijs wijzen in de 
richting van het vlakke goudleer. Maa r in 1652, toen de dijkgraafskamer van een nieuw 
goudleerbehang werd voorzien, werd er wel dit nieuwe type goudleer aangekocht: 'verheeve 
hartsteencouleur en goude geschilderde leeren tapijten'. Het is ook van dit goudleerbehang 
dat een fragment van een van de randen in het Rijnlands huis bewaard gebleven is (afb. 5).^^ 

In de jaren 1658-1670 werd, zoals reeds vermeld, de Grote Zaal van het gemeenlandshuis 
onder leiding van de architect Pieter Post verbouwd. Ook de wanden werden toen opnieuw 
bekleed. Opnieuw koos men voor goudleer, maar dit keer met een speciaal ontworpen en 
in reliëf uitgevoerd patroon met het eigen wapen. Ook dit goudleer werd bij de Haagse Com
pagnie van Goudleermaken besteld, die tussen 1628 en 1676 niet minder dan negen keer op
drachten van het hoogheemraadschap had uitgevoerd, niet alleen voor het gemeenlandshuis 
te Leiden maar ook voor het huis te Halfweg. O p 18 maart 1671 werden deze 'verheven asch-
graeuw silvre en goude leeren met groen loff ende met het wapen van Rhijnlandt' geleverd, 
in totaal 193 13/16 el - ongeveer 135 m^ - ter waarde van ƒ707.7.4. Het ontwerp hiervoor 
was gemaakt door de schilder Andries de Haen, die ook het tongewelf beschilderd had en 
de Haagse zilversmid Hans Coenraat Brechtel had dit op de drukplaat voor het goudleer 
overgebracht. Rijnland was met dit goudleer met het eigen wapen zeker niet uniek. Het volg
de hiermee het hoogheemraadschap van Delfland na, dat al twintig jaar eerder een goudle
ren behangsel met het eigen wapen had laten maken bij een Amsterdamse goudleermaker. 
In het stadhouderlijk hof te Leeuwarden bevond zich in 1681 in een van de kamers zelfs een 
goudleerbehang met eigen initialen in plaats van het eigen wapen.^^ 

Na ruim honderd jaar bleek het goudleer in de Grote Zaal in een slechte staat te verkeren 
en aan vernieuwing toe te zijn. O p 14 oktober 1775 werd een overeenkomst gesloten met 
de Leidse kamerbehanger Johannes Arnoldus van Hoogeveen Langerak om te leveren 'het 
behangsel op de Regtkamer van goudleeder met het waapen van het hoogheemraadschap 
a 46 stuyvers het blad en voor het behangen, schoonmaken en vernissen 4 stuyvers per 
blad'.2* Zeven maanden later, op 20 mei 1776, nam Van Hoogeveen het oude behangsel van 
de wanden en bracht in de hierop volgende dagen het nieuwe goudleer aan. In totaal ging 
het, zoals in zijn bewaard gebleven rekening te lezen is, om '201 bladen best goudleer, met 
het wapen van Rijnland, het zelve genaeijt en behangen, vertinde spijkers etc. aengenomen 
voor 52 stuyvers per blad, bedraagd ƒ522.12'. 

Het is dit goudleer dat nu nog altijd de wanden bedekt (afb. 3, 7). Blijkbaar hechtte men 
in 1775 veel waarde aan de oude wandbekleding, want bij de vernieuwing ervan werd bewust 
opnieuw voor goudleerbehang gekozen, ondanks het feit dat het op dat moment niet meer 
in de mode was. Bovendien koos men opnieuw voor de vorm van aan elkaar genaaide vellen 
goudleer, terwijl deze al bijna 50 jaar eerder verdrongen was door de lange verticale kamer-

22 Tot nu toe werd dit fragment, dat identiek is aan een stuk goudleer in het Haags Gemeentemuseum, geïdentifi
ceerd met het goudleer dat in 1628 geleverd is. Deze door J. Slagter in 1943 gemaakte veronderstelling, die later 
door anderen overgenomen is, is echter onjuist. Dit fragment moet geïdentificeerd worden met het goudleer 
dat in 1652 geleverd werd voor de dijkgraafskamer Naast het genoemde argument van de betiteling als 'verhe
ven goudleer', zijn hiervoor nog een tweetal andere redenen aan te voeren: - de voorstelling op dit fragment: 
een meerman en meermin in plaats van het in 1628 geleverde patroon met een dolfijn; - de grijze kleur van 
dit fragment, oftewel 'hartsteencouleur', zoals dit in 1652 geleverd werd in plaats van rood goudleer dat in 1628 
geleverd werd. 

23 Oud Archief van Delfland, nr x 803 x, fol. 94v-95. S.W. A. Drossaers en Th. H Lunsingh Scheurleer, Inventaris
sen van de inboedels en de verblijven van de Oranjes 1567-1795, Deel n ('s-Gravenhage 1975) 118 nr.l090. 

24 DAR, nr 142, Notulen van dijkgraaf en hoogheemraden 1769-1778, 14 oktober 1775 (z.fol.). 
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hoge banen Tevens het men ook op deze nieuwe goudleervellen, zoals op de oude, het wapen 
van het Rijnland afbeelden Maar het oude patroon werd hierbij niet klakkeloos overgeno
men de rond het wapen aangebrachte ornamenten werden in eigentijdse, eind 18e eeuwse 
stijl uitgevoerd, dus geheel conform de toenmalige mode 

De restauraties van het goudleer behang van 1776 

Het goudleer dat m 1776 werd aangebracht bleek evenals zijn voorganger na ongeveer een 
eeuw aan opknapbeurt toe te zijn In 1878, tijdens de hierboven uitvoerig besproken restau 
ratie van de Grote Zaal, verzorgde de Haagse firma Stortenbeker naast de restauratie van 
alle schilderingen ook die van het goudleer Enige gedetailleerde informatie over haar werk
zaamheden ontbreekt echter, m de aantekeningen wordt slechts gesproken over 'het herstel
len van het goudleerbehang, zonder bijlevermg van nieuwe stukken, door verwisseling van 
stukken die genomen worden uit de vakken door kaarten of schilderijen gedekt' ^̂  Sindsdien 
IS de toestand van het goudleer er alleen nog maar verder op achteruit gegaan 

Al 3 5 j a a r n a d e restauratie van Stortenbeker bleek het opnieuw nodig te zijn het goudleer 
te restaureren In 1913 werd hiervoor een prijsopgave gevraagd bij de goudleermaker en 
restaurator J W Mensing te Amsterdam Maar men achtte deze op dat moment te duur en 
in 1915 tenslotte besloot men om het goudleer enkel te laten bijschilderen De opdracht hier
voor werd via de Haagse handelaar in antiquiteiten M J Theunissen verstrekt aan de, even
eens te Den Haag woonachtige, decoratie- en wapenschilder J E van Leeuwen, die ook voor 
de Hoge Raad van Adel werkte Nog geen twmtigjaar later bleek het goudleer opnieuw in 
een slechte toestand te verkeren en in 1933 werd Mensing voor de tweede keer benaderd om 
een prijsopgave voor een restauratie te doen Ditmaal kwam men wel tot een accoord met 
hem en in 1934 onderging het leer een intensieve restauratie in zijn werkplaats te Bussum 
Alle, grotendeels afgescheurde, randen van de afzonderlijke goudleer vellen werden hierbij 
afgesneden In tegenstelling tot de korte, horizontale zijden, waar de ingekorte vellen direct 
aan elkaar werden genaaid, werden langs alle lange, verticale zijden nieuwe randen aange
zet De hechting van de korte zijden van de vellen - in verticale richting - werd hierdoor 
weliswaar optimaal, maar als gevolg hiervan hepen de motieven op de verschillende vellen 
niet meer in elkaar over (afb 7) Slechts bij de toegangsdeur en de deur naar het 'yseren 
comptoir' IS nog te zien hoe deze motieven oorspronkelijk een vloeiend geheel vormden Al 
na twee jaar bleken echter de hjmnaden van deze nieuwe aangezette randen los te laten en 
moesten zij door F Bauer, een voormalig medewerker van Mensing opnieuw vastgeplakt 
worden ^̂  In 1960 herhaalde ditzelfde probleem zich en ditmaal werden zij opnieuw vastge-
lijmd door H S Bloedhouwer, hoofdrestaurator van de textiel afdeling van het Rijksmu
seum te Amsterdam 

Overigens, tijdens de tweede wereldoorlog had men het goudleer behang vanuit veilig 
heidsoverwegingen van de wanden aflaten nemen en elders op laten slaan De gehele besluit
vorming hierover en de manier waarop dit gebeurde zijn zeker de moeite waard om in dit 
verband nader aandacht te geven ^' Het college van dijkgraaf en hoogheemraden was in het 
najaar van 1939 nogal bezorgd over de politieke situatie in Europa Het besloot dan ook al-

25 Technische Dienst Archief Rijnland n r 9 2 21 juni 1878 
26 NSAR loketnr 38 gemeen/39 
27 Idem 
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vast enkele stappen te ondernemen om in geval van nood alle kunstschatten tijdig in veilig
heid kunnen brengen O p 8 september 1939 werd bij het bestuur van de Leidse universiteit 
een officieel verzoek ingediend met de vraag of in tijd van nood het goudleerbehang in een 
sousterrain van een van de universiteitsgebouwen in bewaring gegeven kon worden Al na 
zes dagen ontving men een positief antwoord, met hierbij echter de toevoeging dat het geen 
enkele verantwoordelijkheid zou dragen Gelijktijdig werd ook de reeds genoemde goudleer
restaurateur F Bauer te Bussum benaderd met de vraag 'Voor het geval dat Nederland in 
een oorlog mocht worden betrokken en het gevaar vanuit de lucht grooter zal worden, zal 
dit behang op een veilige plaats moeten worden bewaard Daarom zou ik gaarne van U ver
nemen of Gij het vak nog steeds uitoefent en in staat zou zijn in het gegeven geval op eerste 
verzoek over te komen om dit behang op de een of andere wijze af te nemen ' ' Nadat Bauer 
positief hierop gereageerd had, nodigde men hem uit om naar Leiden te komen ter voorbe
reiding hiervan Afgesproken werd dat Rijnland voor ladders en dergelijke zou zorgen en 
dat er een speciale kist voor het goudleer gemaakt zou worden Bauer beloofde bovendien, 
indien het ooit zover zou komen natuurlijk, deze opdracht samen met Mensings voormalige 
tweede assistent J A Gelderman uit te voeren Korte tijd later bleek dat Bauer ook de hulp 
van Mensing ingeroepen had, want op 13 november het deze aan Rijnland weten dat hij in 
tijd van nood met van huis wilde gaan Wat hem betreft was de keuze zeer eenvoudig hij 
wilde het goudleer nu direkt afnemen of met Rijnland het Bauer hierop weten dat men met 
van plan was Mensing erbij te betrekken, noch om het goudleer op dit moment al van de 
muren af te nemen Hierop volgde enig heen en weer geschrijf tussen Bauer en Rijnland 
Tenslotte kwamen beide partijen tot een accoord, waarbij Rijnland in het voorkomende ge
val Bauer zou telegraferen Bauer beloofde m dat geval direkt naar Leiden te zullen komen, 
als er tenminste reisgelegenheid zou zijn Maar Rijnland zou hoogstens een etmaal op zijn 
komst wachten en als hij dan nog altijd niet gearriveerd zou zijn, zou iemand anders in de 
arm worden genomen om deze opdracht uit te voeren 

In de nacht van 9-10 mei viel het Duitse leger ons land binnen, waarop Bauer direct de 
volgende ochtend een telegram aan Rijnland stuurde 'Kan niet komen, geen verbinding' 
Niet veel later slaagde men er toch nog m om het goudleer af te nemen en m de speciaal 
daarvoor gemaakte kisten m een van de universiteitsgebouwen op te slaan Na de bevrijding 
op 5 mei 1945 werd het goudleer al op 30 mei bij het Rijnlands huis afgeleverd Voor de op
hanging ervan ging men ditmaal maar in Leiden zelf te rade bij M Brinks, die zowel in de 
Steenstraat als op de Breestraat een winkel voor koffers en fijne lederwaren had 

In 1987 bleek het goudleer inmiddels opnieuw in een deplorabele toestand geraakt te zijn 
(afb 6) Behalve dat vele hjmnaden weer waren losgeraakt, was het leer op enkele plaatsen 
gescheurd, de vermslaag verbruind en waren de vele oude overschilderingen verkleurd Het 
Rijnlands bestuur aarzelde enige tijd om de vrij kostbare restauratie hiervan ter hand te ne
men Deze zou immers betaald moeten worden uit Rijnlands middelen, de aanslag die 
wordt geheven bij de ingelanden voor de waterkering en de heffing die wordt betaald door 
alle inwoners voor de waterzuivering Hiertegenover stond de overweging dat het beheer van 
het eigen culturele erfgoed ook tot de taak van het Rijnlands bestuur hoorde De twijfels hier 
over werden echter weggenomen door de bereidheid van het ministerie van wvc om een fi
nanciële bijdrage van 70% in de kosten van deze restauratie te geven Er werd dan ook beslo
ten om tot restauratie over te gaan en na zorgvuldig beraad ging de opdracht hiervoor naar 
de firma A Ochsenfarth te Paderborn 
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Al snel na het verstrekken van de opdracht voor deze restauratie ontstond een moeizame 
discussie over de roze achtergrond-beschildering van het goudleer. Door de firma Ochsen-
farth werd ernstig betwijfeld of deze roze kleur wel tot de oorspronkelijke beschildering be
hoorde. Naspeuringen in Rijnlands' archief leverden slechts indirekte bewijzen op tegen de
ze stelling: nergens in de vroege bronnen staat de roze kleur vermeld en nergens blijkt iets 
van een latere overschildering van het goudleer. Ook een aanvullende technische verfanalyse 
van de chemische samenstelling van de roze verf door het Centraal Laboratorium voor On
derzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam bleek geen duidelijk uit
sluitsel te geven over een exacte datering. Enkele kunsthistorische analyses door onder ande
re Monumentenzorg pleitten bovendien tegen de Duitse opinie. Maar al eerder was een 
proefrestauratie door de firma Ochsenfarth gedaan, waarbij een drietal vellen goudleer van 
de roze kleur ontdaan werden. Het resultaat hiervan, drie gouden goudleervellen, is - en 
blijft - zichtbaar op het muurvlak tussen de beide vensters. Uiteindelijk besloot Rijnlands 
bestuur om de roze beschildering toch niet te laten verwijderen. Het belangrijkste argument 
hiervoor was dat het restauratie-ethisch correcter was om de roze kleur, die volgens het on
derzoek van het Centraal Laboratorium in ieder geval al meer dan een eeuw oud was, te 
handhaven. Bovendien stond de theorie dat dit roze een latere toevoeging zou zijn, op zijn 
minst ter discussie. Een bijkomend voordeel was dat de restauratie met de instandhouding 
van de roze beschildering aanmerkelijk goedkoper zou zijn. 

Bij de restauratie van het goudleer zoals die is uitgevoerd, zijn niet alleen de verbruinde 
oppervlakte-vernis vernieuwd, maar ook de vele verkleurde retouches (afb. 6, 7). Het leer 
zelf werd geconserveerd en soepel gemaakt met behulp van speciaal ledervet en daar waar 
nodig werd het aan de achterzijde met dunne stroken leer versterkt. Tevens werd ook de op
hanging van het behangsel gewijzigd. Door het goudleer op grote multiplex-platen te beves
tigen, werd het mogelijk om het naar alle kanten toe strak te spannen. Bovendien kon het 
gewicht beter verdeeld worden, want tot nu toe hing het goudleer alleen aan de bovenste vel
len. Het uitgebreide restauratierapport, zoals dat door de firma Ochsenfarth opgesteld is, 
geeft ons een nauwkeurig en gedetailleerd inzicht in de door hen verrichte werkzaamheden. 
Waren er ook maar dergelijke rapporten gemaakt en bewaard gebleven van alle eerdere 
restauraties... 
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