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Vraag een willekeurige Nederlander naar het meest 

kenmerkende van Den Haag en vaak zal het antwoord 

neerkomen op: Den Haag Hofstad. Niet ten onrechte, 

want als iets de geschiedenis van de stad heeft 

bepaald dan is het wel de aanwezigheid van graven, 

stadhouders, koningen en koninginnen, omringd 

door talrijke dignitarissen. Nog altijd is Prinsjesdag, 

met de traditionele rijtoer door de stad van de vorst, 

een gebeurtenis van nationaal belang.

De graven van Holland bouwden bijna acht eeuwen 

geleden de eerste delen van wat later het Binnenhof-

complex zou worden. Naast de grafelijke residentie 

ontstond het dorp Die Haghe. De bevolking telde nog 

geen tienduizend zielen toen stadhouder prins 

Maurits, de zoon van Willem van Oranje, zich aan het 

eind van de zestiende eeuw hier vestigde. Voor de 

bouw van nieuwe majestueuze gebouwen ten 

behoeve van de Oranjes was dat een stevige impuls, 

die zich onder stadhouder Frederik Hendrik en latere 

stadhouders versterkt voortzette. 

Zozeer zelfs dat de vorsten van ons ruim tweehonderd 

jaar oude koninkrijk zich tot op de dag van vandaag 

bedienen van de paleizen die in de tijd van de Repu-

bliek tot stand zijn gekomen. In de loop der eeuwen 

zijn veel monumentale gebouwen door de Oranjes 

bewoond en voor representatieve doeleinden 

gebruikt. Niet alleen de stadhouder of het staats-

hoofd zelf, maar ook de zoons en dochters kregen 

soms een eigen onderkomen in de residentie. Zo zijn 

meerdere monumentale patriciërswoningen aan het 

Voorhout, de Vijverberg of het Plein kortere of 

langere tijd als paleis in gebruik geweest. 

De stichting Publicaties Haags Erfgoed wil graag de 

vele ‘huizen van Oranje’ in en om de residentie – ook 

Honselaarsdijk, Wassenaar, Rijswijk en Voorburg zijn 

meegenomen – in een publicatie bijeenbrengen en 

de relatie tussen de stad en zijn vorstelijke bouwers 

en bewoners inzichtelijk maken. Het Haags Gemeente-

archief wijdde in 1981 al – onder dezelfde titel – een 

boek aan dit onderwerp. Nu brengt onze stichting dit 

cultuurhistorisch erfgoed wederom onder de 

aandacht, waarbij de nieuwste inzichten zijn mee-

genomen. Wij zijn verheugd dat paleizenkenner  

Paul Rem, conservator van Paleis Het Loo, deze taak 

op zich heeft genomen. In deze in tekst en beeld 

volledig geactualiseerde publicatie maakt hij niet 

alleen de gebouwen, maar ook de interieurs met hun 

bewoners bijna letterlijk toegankelijk. 

René Vlaanderen 

voorzitter van de Stichting Publicaties Haags Erfgoed  

Voorwoord
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‘Den Haag met je lege paleizen,’ zong Paul van Vliet 

in de jaren zestig. In onze tijd een onherkenbare 

situatie, want Paleis Noordeinde is het levende hart 

van het hof van koning Willem-Alexander. Met zijn 

gezin bewoont hij Paleis Huis ten Bosch. Maar door 

de beslissing van koningin Juliana om ook na haar 

inhuldiging Paleis Soestdijk te gebruiken als haar 

woon- en werkpaleis had de oude hofstad voor de 

Hagenaar veel van zijn glans verloren.

Al eeuwenlang is Den Haag het bestuurscentrum van 

ons land. Het ontstaan van het huidige Den Haag 

valt zelfs min of meer samen met de beslissing van 

graaf Floris IV van Holland een kasteel te bouwen. In 

1248 liet graaf Willem II, inmiddels ‘rooms-koning’ 

van het Heilige Roomse Rijk, een monumentalere 

residentie bouwen aan het duinmeertje dat wij 

kennen als de Hofvijver. Zijn zoon Floris V voltooide 

de bouw van de Ridderzaal en versterkte het Binnen-

hof. Het Binnenhof was dus al van aanvang af, en 

lang vóór de permanente vestiging van de Oranje-

stadhouders in Den Haag, bestuurscentrum van het 

graafschap Holland. In dit boek over door de Oranjes 

gebouwde en bewoonde huizen wordt het grafelijke 

Binnenhof dan ook verder buiten beschouwing 

gelaten.

Na het uitbreken van de opstand tegen Spanje ont-

wikkelde het Binnenhof zich tot de zetel van het 

bestuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Den Haag is nog altijd de stad waar de regering en 

het parlement zijn gevestigd. De Oranjes zijn zich 

altijd bewust geweest van de symbolische waarde van 

hun aanwezigheid in de residentie. De stadhouders 

zetelden op het Binnenhof in hun ambtswoning, het 

Stadhouderlijk Kwartier. Hun familieleden kochten in 

de nabijheid van het hof, aan het Voorhout en Korte 

en Lange Vijverberg grote panden aan of bouwden er 

stadspaleisjes. Toen ons land in het begin van de 

negentiende eeuw een koninkrijk werd, zocht de 

eerste koning, Willem I, bewust aansluiting bij de 

stadhouderlijke periode die achter hem lag door de 

oude Oranjepaleizen te gaan bewonen. 

Zo is de situatie ontstaan dat wij vandaag de dag te 

maken hebben met twee koninklijke paleizen: 

Noordeinde en Huis ten Bosch. Beide paleizen zijn 

sinds de Bataafse Omwenteling in 1795 niet langer 

particulier bezit, maar staatseigendom. Voor zijn 

moeder, zuster, broer en kinderen zocht koning 

Willem I in Den Haag passende onderkomens, de 

meeste aangekocht uit eigen middelen. Veel van die 

‘Haagse huizen van Oranje’ werden later ook weer 

van de hand gedaan. Dat maakt dat in en om Den 

Haag nog altijd veel monumentale panden kunnen 

worden aangewezen die ooit een vorstelijke bestem-

ming hebben gehad. De paleizen Kneuterdijk en 

Lange Voorhout zijn bekende voorbeelden in dit 

genre, maar ook gebouwen waarvan men de 

bewoning door de Oranjes en hun verwanten in 

eerste instantie niet zou vermoeden, zoals de 

huidige Koninklijke Schouwburg, het Paviljoen von 

Wied in de Scheveningse duinen en het Johan de 

Witthuis. Ook andere ‘paleizen’ in deze categorie zijn 

in dit boek opgenomen.

En dan zijn er nog de paleizen die verdwenen zijn, 

omdat latere eigenaars vonden dat ze in de weg 

stonden of omdat ze in onbruik raakten, bouwvallig 

werden en uiteindelijk moesten worden afgebroken. 

Bijvoorbeeld Huis Honselaarsdijk, dat tot de kleine 

groep van paleizen behoorde die buiten de stad 

werden gebouwd, ver van het politieke Haagse leven. 

Hier konden de stadhouders zich, met hun gevolg en 

gasten, verpozen en zich met de tuinkunst bezig-

houden. 

Nog verder weg van het dwingende, formele hofleven 

lag het Nederlandse stamslot van de Oranje- 



maanden. Tijdens zijn kortstondige koningschap was 

ook Lodewijk Napoleon Bonaparte, broer van de 

Franse keizer, onder de bekoring gekomen van het 

Château du Loo. Hij liet het inrichten in de empirestijl 

van het keizerrijk: de gevels werden naar de smaak 

van die tijd gepleisterd en de restanten van de inmid-

dels ouderwets gevonden formele tuinen werden 

vervangen door een romantisch landschapspark, met 

slingerende paden langs gazons en ‘natuurlijk’ aan-

gelegde boomgroepen en heesters. Niet zelden 

gaven de Oranjes de voorkeur aan Het Loo boven de 

in de Haagse binnenstad gelegen paleizen, met hun 

benauwde, hoog ommuurde tuinen.

Hoewel de meeste Haagse Oranjepaleizen niet met 

het doel zijn gebouwd om dienst te doen als vorste-

lijke behuizing (meestal werd een al bestaand, 

monumentaal pand met veel moeite en kosten 

verbouwd tot paleis) is ook sprake geweest van 

ambitieuze plannen voor nieuw te bouwen paleizen 

in het centrum van Den Haag. Renaissancebouw-

meester Constantino de’ Servi leverde een houten 

model voor het imposante paleis dat Maurits voor 

ogen had op het Binnenhof. Het plan werd door de 

Staten van Holland, die verantwoordelijk waren voor 

de ambtswoning, afgewezen. Te begrotelijk. Om 

dezelfde reden verdwenen de plannen van tafel van 

hofarchitect Pieter de Swart voor de bouw van een 

paleis in Franse smaak voor prins Willem IV. 

Zijn kleinzoon, de pas aangetreden koning Willem I, 

beschouwde Paleis Noordeinde als zijn voorlopige 

residentie. In dit ‘Provisioneel Paleis’ wachtte hij de 

bouw af van een nieuw koninklijk paleis, de jonge 

monarchie waardig. Maar de Staat wilde niet 

opdraaien voor de hoge kosten. De ambitie van 

koning Willem II Den Haag uit eigen middelen om te 

toveren tot een ware paleizenstad, van Paleis Kneuter-

dijk tot aan Scheveningen, reikte ver. In dit geval was 

het zijn voortijdig overlijden dat roet in het eten 

gooide. Ten slotte werd nog in de jaren 1950 door 

het Haagse gemeentebestuur het plan gelanceerd 

voor een nieuw te bouwen paleis op het voormalig 

koninklijke landgoed Zorgvliet. Maar viel in deze 

periode van wederopbouw, in tijden van grote 

woningnood, wel te denken aan de bouw van een 

paleis voor een afwezige koningin?

In ons land ligt de belangrijkste koninklijke residentie 

in een smalle Haagse winkelstraat. Dit is een concept 

waar de buitenlandse toerist even aan moet wennen. 

Voor de Nederlander, meer bekend met de situatie dat 

het Oranjehuis niet van het begin af een koninklijke 

positie heeft bekleed, ligt het wat anders. Paleis 

Noordeinde is om die reden een typisch Nederlands 

paleis: een paleis dat de persoon van de huidige 

koning verbindt met zijn eerste bewoner, prinses 

Louise, weduwe van Willem van Oranje.

Den Haag en Oranje. Het is net een huwelijk.
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Het ‘Hoff van Oraignen’, zoals Paleis Noordeinde 

aanvankelijk heette, kwam in 1609 in het bezit van 

de Oranjes. Prinses Louise de Coligny, vierde echt-

genote van Willem van Oranje, woonde er toen al 

geruime tijd. De Staten schonken het huis aan haar 

zoon prins Frederik Hendrik als dank voor de rol die 

hij en zijn moeder Louise hadden gespeeld tijdens 

de onderhandelingen met Spanje over het Twaalf-

jarig Bestand. Na het overlijden van zijn halfbroer 

Maurits vertrok Frederik Hendrik naar het Stad-

houderlijk Kwartier aan het Binnenhof. Het Oude 

Hof zou hij, met name na de dood van zijn moeder 

in 1620, gebruiken voor grote partijen en als gasten-

verblijf. 

Maria de’ Medici, weduwe van de Franse koning 

Henry IV en schoonmoeder van de Spaanse koning, 

was zo’n hoge gast. De invloedrijke vorstin, na de 

moord op haar echtgenoot enige tijd regentes voor 

de nog jonge Lodewijk XIII, bezocht ons land in 1638. 

In Den Haag rustte zij op uitnodiging van Frederik 

Hendrik enige dagen uit op het Oude Hof. Zij heeft 

het Oude Hof nog gezien als een ouderwets gebouw 

in wat rommelige renaissancestijl. Een jaar later 

kregen de plannen van de stadhouder vorm om het 

Oude Hof te verbouwen tot een eigentijds, represen-

tatief gastenpaleis. Ook werd het bestemd tot 

woning voor prins Willem II, oudste zoon van de 

stadhouder, en zijn echtgenote Princess Royal Maria 

Henriëtte Stuart, oudste dochter van de Engelse 

koning Karel I.

Jacob van Campen
Wie kon de wensen van de stadhouder beter in ver-

vulling laten gaan dan Jacob van Campen, de 

kampioen van de Hollandse barok? Van Campen nam 

het oude gebouw grotendeels op in het nieuwe 

ontwerp, waarbij een nieuwe Grote Zaal de kern van 

het Oude Hof werd. Aan het Noordeinde vormden 

twee zijvleugels een plein, dat werd afgesloten met 

een hek. Elke bouwlaag kreeg zijn eigen geleding 

met pilasters. De zijvleugels werden gezet op open 

arcades. 

Willem II zou gebruikmaken van vertrekken in het 

zuiderkwartier. Dit is het woongedeelte in de linker-

binnenhoek, voor het paleis staande. De kamers van 

zijn echtgenote Maria Henriëtte lagen in het noorder-

kwartier. Hun zoon prins Willem III zou het Oranje-

wapen op het hek laten aanbrengen, maar veel tijd 

zou hij niet op het Oude Hof doorbrengen. Wel 

vierde hij er op 14 november 1697 zijn zevenen-

veertigste verjaardag, aansluitend op de vredes-

onderhandelingen in Rijswijk. Vijf jaar na dit schitte-

rende feest werd zijn erfenis betwist door de koning 

van Pruisen, nakomeling van tante Louise Henriëtte.

Frederik Hendrik overleed op 

14 maart 1647 op drieën-

zestigjarige leeftijd in het 

bijzijn van echtgenote 

Amalia, zoon Willem II en 

zijn vrouw Maria Henriëtte 

Stuart, dochter Louise Hen-

riëtte en haar man de keur-

vorst van Brandenburg. Ook 

waren Johan Maurits van 

Nassau-Siegen, Constantijn 

Huygens en Jacob Cats in de 

sterfkamer aanwezig.

Cornelis van Dalen (I), 

naar Adriaen Pietersz. van de 

Venne, 1651

Ingekleurde ets, 35,5 x 40 cm

Rijksmuseum, Amsterdam
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