
Toen in 1775 A.D. Fougeroux de Bondaroy zijn verhandeling over de kunst van
verguld en verzilverd leer schreef was het gebruik van die wandbekleding al
enige tijd over zijn hoogtepunt heen. Zijden bespanning en papier behangsel
op jute geplakt waren toen in de mode gekomen. Daar wordt later op terug ge-
komen.

In de twee eeuwen daarvóór was de situatie geheel verschillend. Leerbehang
behoorde in die dagen tot de kostbaarste soorten decoratie van de muren van
de huizen van welgestelden. Alleen wandtapijten uit de Vlaamse en Delftse
wandkledenweverijen en marmer golden als nog waardevoller. In onze streek
zijn de voorbeelden van de eerste te vinden in de kastelen Gunterstein in Breu-
kelen en Zuylen en die van marmer op kasteel Bolenstein in Maarssen. Het gro-
te voordeel van leerbehang tegenover textiel, zoals wandtapijten, is dat het niet
ontvankelijk is voor aantasting door stof, motten en vocht. Daarbij komt dat
luizen en vlooien, een plaag in die voorbije tijden, er niet op en in gedijen.
De geschiedenis van leerbehang gaat terug tot in het eerste millennium van
onze jaartelling. Verhelderend, wat betreft de herkomst ervan, zijn de namen
die in verschillende landen voor dit materiaal in gebruik zijn. Terwijl in Vlaan-
deren, Frankrijk en Duitsland de beschrijving ’Spaans leer’ gangbaar is, weer-
spiegelt de Spaanse naam ’guadamaciales’ mogelijk een oorsprong in de hui-
dige Lybische stad Ghamades. De Moren brachten de techniek van de
leerbewerking in de vroege middeleeuwen naar Spanje. In de 16de eeuw be-
leefde Spanje een hoogtepunt van de leerbewerking door de in het leergilde sa-
menwerkende ambachtslieden. Het leerbehang werd in het buitenland op
hoge prijs gesteld en er was dus een levendige exporthandel in.
Na 1600 keken Italië, Vlaanderen en de Noordelijke Nederlanden de kunst van
het vervaardigen van goudleer van de Spanjaarden af. Uit Spanje verdreven
Moorse leermakers namen hun kennis van het ambacht mee en verspreidden
die over heel Europa. Zo werd in Frankrijk, Engeland en Duitsland leerbehang
gemaakt, maar nam de fabricage daarvan in Nederland een echt hoge vlucht.
Het relatief grote aantal burgers dat hier in die periode tot welstand kwam met
een stadshuis en een buitenplaats om mee te pronken was daar de oorzaak van.
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Afb. 1. Goudleerpaneel, triomferende Hercules – met knots – rechtsonder ligt de Nemeïsche leeuw,
links een centaur en de minotaur met daarboven een draak en een arend, rechtsboven een gevleu-
gelde putto met een lauwerkrans. Uit het atelier ’ De vergulde roemer’ in Amsterdam ca. 1650-1675.
(coll. Van Herck Antwerpen).
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Het bewerken van leer tot leerbehang was een moeizaam proces. Eerst moesten
de kalfshuiden, meestal uit Frankrijk geïmporteerd, worden onthaard, ge-
looid, soepel en glad gemaakt en vervolgens op de gangbare maat van 75 x 65
cm gesneden worden. In een volgende bewerking werden de vellen beplakt
met dun uitgehamerde zilverfolie door middel van een geschikte lijm. Het zil-
veroppervlak werd glad gepolijst en met een dun laagje eiwit afgeschermd van
de lucht, anders zou het al gauw zwart worden. Er is ook geëxperimenteerd met
tinfolie dat met vernis werd bestreken maar op de langere duur beviel dat niet.
Ook met koperfolie werd het niets want dat sloeg groen uit. Messing was te bros
en goud veel te duur. De karakteristieke goudkleur werd bereikt door over het
bewerkte materiaal een dunne laag geelbruine vernis aan te brengen. Die ver-
nis bestond uit colophonium, hars en lijnolie met wat siccatief. Daarna volgde
beschildering met verschillende kleuren verf.
Een Nederlandse vondst was de nog wat vochtige vellen tussen twee mallen in
een patroon te persen en die daarin te laten drogen. Dat werd door de Am-
sterdammers Jacob Dircxz de Swart en zijn compagnon Hans le Maire als eer-
ste gedaan en zij kregen er voor acht jaar een patent op. Dat stelde hen in staat
de ontwikkelingskosten terug te verdienen voordat meerdere collega’s die
techniek ook konden toepassen. De mallen werden eerst in hout gesneden en
later ook in metaal gegoten zodat zij langer meegingen. Het zo aangebrachte
reliëf kon tot 3 cm hoog gemaakt worden. Elk leerpaneel werd zo precies gelijk
aan het vorige, maar kon ook omgedraaid worden waarmee men spiegelbeeld-
effecten bereikte. De vellen werden in de lengte en de breedte aan elkaar ge-
naaid met eventueel smallere apart gemaakte bovenranden om precies op een
wand te passen.
Lemaire heeft in Vreeland een dependance gevestigd, waarschijnlijk ten be-
hoeve van leveringen aan de lucratieve buitenplaatsmarkt langs de Vecht. Het
huis dat vanouds de ’goudleermakerij’ wordt genoemd staat nog in de Klap-
straat en wordt in tweeën bewoond.
Goudleer werd niet alleen als wandafwerking gebruikt, maar ook voor kamer-
schermen, vaandels, liturgische gewaden, altaarbekleding en bekleding van
stoelen en fauteuils. Export naar Japan nam een zekere vlucht waar het goud-
leer ook voor kleiner werk zoals tassen en boekbanden aangewend werd.
Voor de dessins werd in den beginne vooral in Italië en Frankrijk gebruik ge-
maakt van textielontwerpen. In Nederland kregen de panelen eigen, vrijere
decors. Mythologische figuren (Afb.1), dieren, vogels, putti en fabelwezens
(Afb.2) tuimelen rond temidden van fantasierijke planten- en bloemenslingers
en losse bloemen en vruchten (Afb.3). Door het telkens anders beschilderen
van een zelfde patroon kon een grote variatie in effecten bereikt worden. De
Nederlandse goudleermakers bestelden bij zilversmeden en schilders/etsers
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vaak nieuwe ontwerpen. De kwabstijl, die in het midden van de 17de eeuw op-
gang maakte, leende zich bijzonder voor gebruik van de soms bizarre vormen
voor goudleer patronen.
Vanaf 1690 komen de goudleermotieven sterk onder invloed van Daniel Marot
(1663-1752), de uit de hofkringen rond Lodewijk XIV afkomstige ontwerper –
vormgever, die als hugenoot naar Nederland vluchtte. Hij kwam te werken voor
de stadhouder-koning Willem III en zijn vrouw Mary in Den Haag en op Het
Loo. Zijn boeken met geëtste voorbeelden van kamerdecors, tuinontwerpen,
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Afb. 2. Goudleerpaneel, kraan-
vogels en griffioenen met mid-
denonder een faunskop, twee-
de kwart 17de eeuw, Vlaams
(coll. Glass Duesseldorf).

Afb. 3 (blz. 77). Goudleerpa-
neel, Amor met pijl en boog
rechtsonder temidden van
bloemen en vruchten, Noord
Nederlands, ca. 1650 (coll
Glass).
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schoorsteenmantels, beelden, fonteinen en meubels vonden gretig aftrek en
werden alom nagevolgd. De decoraties waren symmetrisch van compositie met
traliewerk, palmetten, fors krullende acanthus bladmotieven, baldakijnen,
guirlandes en bandwerk, dat mede stoelt op textielontwerpen van Jean Berain
(Afb.4). Door de achtergrond wit of lichtblauw te schilderen en de bloemen,
vruchten en vogels in sprekende kleuren rood en groen wordt het contrast ver-
sterkt en de voorstelling duidelijker.
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Tegen het midden van de 18de eeuw verandert de strenge symmetrie van de Lo-
dewijk XIV stijl vrij plotseling in het asymmetrische Lodewijk XV of rococo.
Tegelijkertijd betekent dat het begin van de neergang van deze vorm van wand-
afwerking. Het goudleer was zo duurzaam dat het niet mee kon gaan met de
snelle veranderingen in de mode. Het was te kostbaar om telkens vervangen te
worden, iets wat wel met het veel goedkopere papierbehang kon en ook met
textiel, vooral met katoen  – denk aan toile de Jouy – dat toen opkwam.
Fougeroux de Bondaroy schrijft in 1775: “De mensen zijn zo zeer tot verande-
ring en afwisseling geneigd, dat zij snel verveeld raken steeds hetzelfde te zien
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Afb. 4. Goud-
leerpaneel,
Marotmotie-
ven, Noord-
nederlands
1690-1730
(coll. Glass).
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dat zij zo een hardnekkige zaak die steeds mooi en goed blijft liever helemaal
niet hebben.” Die opstelling geldt natuurlijk alleen voor verwende westerlin-
gen, want in andere culturen is die veranderingsbelustheid lang niet in dezelf-
de mate aanwezig. En ook niet in minder welvarende kringen kan men daaraan
toevoegen. 
Afbeelding 5 toont het einde van de ontwikkeling met een in rococostijl gede-
coreerd paneel waarbij de vellen verticaal vaak tot lange banen aan elkaar ge-
lijmd zijn. Die werden overigens wel in de breedte aaneengenaaid.
Met de jaren, veel jaren, enkele eeuwen eigenlijk, wordt het goudleer bros en
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Afb. 5. Goudleerpaneel, twee aaneengelijmde
vellen, Lodewijk XV-stijl, 1750-’60 Mechelen
(coll. Glass).
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verdonkert het vernis. Om het dan te behouden wordt het per paneel op dun
leer geplakt, te vergelijken met het bedoeken van oude schilderijen, en wordt
het oude vernis verwijderd en een nieuw laagje vernis aangebracht. Dat is ook
te vergelijken met wat er met een oud schilderij gebeurt. Het resultaat is een
verrassend fris ogende decoratie, die weer jaren mee kan. De enkele vertrek-
ken die nog met goudleer zijn bespannen vindt men in regentenkamers van
oude hofjes, enkele kastelen, oude raadszalen en hier en daar hergebruikt.
In de archieven vindt men in inboedelbeschrijvingen, ook van die in de Vecht-
streek, meldingen van de aanwezigheid van kamers die met goudleerbehang
bespannen waren. Een enkele maal vindt men achter een deel van de betim-
mering nog een stukje goudleer dat bij het wegsnijden van de bespanning is
achtergebleven. In het huis Herengracht 284 te Amsterdam was dat het geval.
Hetzelfde gebeurt ook wel met oud papierbehang, dat bedrukt of beschilderd
is. Dat laatste, beschilderd behang, wordt ook wel teruggevonden overplakt
met papierbehang. Dat is o.a. het geval in twee kamers op Nieuwerhoek te
Loenen. Bij een daarvan is het papier eraf geweekt en is de vervaagde voorstel-
ling, vrij naar Poussin, door een schilder bijgewerkt. Ook komt het voor dat het
op linnen geschilderde behang is losgenomen en omgedraaid om als onder-
grond – betengeling – te dienen voor papierbehang. Dat werd op Herteveld in
Maarssen aangetroffen waar twee 18de eeuwse panelen gered konden worden,
die na bijgewerkt te zijn de zaal, links bij het binnenkomen, weer sieren. Ook
in Dordrecht bij het huis De Onbeschaamde werden stukken beschilderd be-
hang gevonden, haast identiek met die in Maarssen, die ook daar als schilderij-
en zijn opgehangen. In dat huis werden overigens ook stukken van het 17de

eeuwse beschilderde eikenhouten plafond van de zaal gevonden, die als plin-
ten waren hergebruikt. Doordat de voorstelling symmetrisch was kon het mo-
tief van het hele plafond gereconstrueerd worden.
Het loont derhalve de moeite bij het restaureren van oude huizen een oog
open te houden voor resten van vroegere decoraties en behangsels.

E. Munnig Schmidt Loenen februari 2006

Noten
1. Koldeweij, E. 1989, Goudleer Kinkarakawa. De geschiedenis van het Nederlandse goudleer en zijn invloed

in Japan. Zwolle. 
2. Fougeroux de Bondaroy, Auguste Denis, 1763, Die Kunst das vergoldete und versilberte Leder zu ver-

fertigen, Leipzig.
3. Galerie Glass, 1991, catalogus, Ledertapeten, Essen.

80

N2005 00 voorwerk.pdf   80 12-12-13   11:28




