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De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van Rijnland en
zijn goudleerbehangi
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. H a a r 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 genaaide 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 goudleren 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 j a a r waarin het behang werd aangekocht) worden behandeld.
ledere bezoeker zal, voordat hij deze zaal en het goudleer kan aanschouwen, al aan de buitenkant van het gebouw getroffen worden door de fraaie bakstenen gevel: de drie geveltoppen, de kruisvensters en de vele natuurstenen details, samen met de eigen stoep (de laatstovergeblevene 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 - eikehouten 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 schilderijen. 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
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