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STADSWANDELING DEN HAAG 
 
Ontdek de koninklijke highlights in Den Haag! Den 
Haag of ’s Gravenhage is de meest koninklijke stad 
van Nederland. Het niet alleen de woon- en werkplek 
van de koning. Het is ook een koninklijke stad met 
allure dankzij de vele historische monumenten, woon- 
en werkpaleizen, vorstelijke routes en koetsen met 
paarden. Daarnaast is op het historische Binnenhof de 
regering van Nederland gevestigd en het parlement. 
De gezellige historische binnenstad heeft een 
bezoeker veel te bieden.  
 
Ontdek Den Haag met een Google Maps 
stadswandeling door deze koninklijke stad aan zee. 
 
 

 
 
 
OVERZICHT 
Afstand wandelroute: 3,5 km  
Duur: 1,5 uur 
Startpunt: Lange Voorhout, Den Haag 
Eindpunt: Korte Vijverberg, Den Haag 
Bewegwijzering: https://cityroutes.nl 
 
 
 
 
01 
ESCHER IN HET PALEIS  
 
Lange Voorhout 74, 2514 EH Den Haag 
 

Op de kop van het Lange Voorhout in Den Haag staat 
een klein 18e-eeuws paleisje dat tegenwoordig gewijd 
is aan het werk van M.C. Escher (1898-1972). De 
Nederlandse graficus die water omhoog laat stromen, 
vogels in vissen verandert en handen elkaar laat 
tekenen. Koningin Emma kocht het pand in 1896, 
verbouwde het uitvoerig en woonde er tussen 1901 en 
haar dood in 1934. De vorstinnen Wilhelmina, Juliana 
en Beatrix gebruikten het als werkpaleis en ontvingen 
hier ambassadeurs. Het is in Den Haag het enige 
openbare gebouw waar de oude paleisfunctie nog te 
ervaren is. 
 
Geschiedenis paleis Lange Voorhout 
De geschiedenis van het museum gaat terug naar 
1760 toen hofarchitect Pieter de Swart het paleis 
ontwierp voor Anthony Patras, afgevaardigde van 
Friesland bij de Staten-Generaal. In 1811 logeerde 
keizer Napoleon hier één nacht, toen hij een bezoek 
bracht aan zijn broer Lodewijk Napoleon, Koning van 
Holland tijdens de Franse overheersing. En passant 
verleende de keizer Den Haag gedurende zijn verblijf 
stadsrechten, omdat hij het beneden zijn waardigheid 
achtte om in een dorp te verblijven. In 1814 nam de 
moeder van Willem I, prinses Wilhelmina van Pruisen 
haar intrek in het huis, in afwachting van het 
gereedkomen van haar paleis op het Plein. In 1853 
betrok prins Hendrik, zoon van Willem II, samen met 
zijn bruid prinses Amalia van Saksen Weimar het 
pand. Na het huwelijk van haar dochter Wilhelmina in 
1901 tot aan haar dood in 1934 woonde hier koningin-
moeder Emma. Tot 1990 hebben alle vorstinnen 
gebruik gemaakt van dit monumentale 
pand. Duizenden mensen trokken in 1962 voorbij aan 
de baar van koningin Wilhelmina die was opgesteld in 
de vestibule. Vanaf het paleis vertrok de witte stoet 
naar Delft voor de bijzetting van de koningin in de 
Nieuwe Kerk. In 1990 is het pand aan de gemeente 
Den Haag verkocht. In het interieur bevindt zich nog 
fraai stucwerk. In de koninklijke vertrekken wordt op 
eigentijdse wijze getoond hoe het paleis er in de tijd 
van Emma uit zag. 
 
Meer informatie is te vinden op  
/www.escherinhetpaleis.nl 
 
02 
PALEIS KNEUTERDIJK 
 

Kneuterdijk 20, 2514 EN Den Haag 
 
Paleis Kneuterdijk is zonder twijfel één van de 
onbekendste pareltjes in de historische Haagse 
binnenstad. Je wandelt er zo langs. Ontworpen in 1717 
door de beroemde Franse architect Daniël Marot kreeg 
het stadspaleis in 1816 een koninklijk tintje met de 
intrek van Willem II en zijn vrouw Anna Paulowna. 
Koning Willem III woonde er ook en prinses Juliana 
hield er kantoor. Tegenwoordig huist de Raad van 
State in het voormalige stadspaleis en worden er in de 
prachtige Gotische Zaal regelmatig muziekuitvoeringen 
gegeven. Ook organiseert het Haags Historisch 
Museum elke 1e vrijdag van de maand een rondleiding 
door het Paleis. Tijdens de rondleiding ga je een aantal 
panden langs waarna je het Paleis bezoekt met als 
hoogtepunt de balzaal en de Gotische zaal. De 
rondleiding eindigt bij de Paleis Noordeinde. Bij je 
reservering voor de rondleiding zit een vrij bezoek 
voorafgaand of na afloop aan het Haags Historisch 
Museum inbegrepen. Meer informatie over de 
rondleidingen vind je op de website van het Haags 
Historisch Museum. 
 
Koninklijke geschiedenis  
In 1816 kocht koning Willem I Paleis Kneuterdijk voor 
zijn zoon, de latere koning Willem II, en zijn Russische 
vrouw Anna Paulowna. Voor hun intrek lieten zij heel 
wat wijzigingen aan het pand aanbrengen. De prins en 
prinses wilden van het huis een modern paleis maken 
en lieten de voorgevel volledig wit maken. Daarom 
wordt het gebouw ook wel het Witte Paleisje 
genoemd. Er werd een kleine huiskapel voor de 
orthodoxe prinses gebouwd en er kwamen een nieuwe 
eetzaal en een balzaal. De later toegevoegde Gotische 
Zaal liet Willem II eveneens bouwen: hierin bracht hij 
zijn collectie schilderijen onder. Tot aan zijn 
inhuldiging, op 28 november 1840, woonden Willem II 
en Anna Paulowna in Paleis Kneuterdijk. In 1848 
ondertekende Willem II in Paleis Kneuterdijk de 
grondwet van Thorbecke, waarbij het staatshoofd 
afstand deed van veel van zijn bevoegdheden. Een 
gedenksteen in de zijgevel herinnert aan deze 
historische gebeurtenis. 
 
03 
PALEIS NOORDEINDE 
 
Noordeinde 68, 2514 GL Den Haag 
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Paleis Noordeinde, met zijn sierlijk aangelegde tuin, is 
gelegen aan het Noordeinde, één van de meest 
elegante winkelstraten van Den Haag. Paleis 
Noordeinde is het middelpunt geweest van belangrijke 
gebeurtenissen in het leven van de koninklijke familie. 
Zo trouwden prinses Juliana en prins Bernhard en 
prins Constantijn en prinses Laurentien vanuit dit 
paleis. Wilhelmina en Juliana zijn er geboren. Na hun 
overlijden lagen hier koningin Juliana (2004) en de 
prinsen Hendrik (1934), Claus (2002) en Bernhard 
(2004) opgebaard. Zowel koning Willem III, zijn tweede 
echtgenote koningin-moeder Emma als koningin 
Wilhelmina hebben op Paleis Noordeinde gewoond. 
Tegenwoordig werkt hier koning Willem-Alexander. Als 
hij in het land is, wappert de vlag, de koninklijke 
standaard, op het paleis. Wist je dat elk jaar Paleis 
Noordeinde en de Koninklijke Stallen wordt 
opengesteld voor publiek? In de zomermaanden zijn er 
enkele data waarop bezoekers tickets kunnen 
reserveren voor deze unieke kans. Tip: vaak wordt op 
de woensdag de geloofsbrievenceremonie gehouden 
wat kosteloos te bezichtigen is. Tijdens de ceremonie 
zie je hoe de ambassadeurs worden ontvangen door 
een militaire erewacht en militaire kapel waarna de 
nieuwe ambassadeurs zijn geloofsbrieven in het paleis 
overhandigd aan de Koning. 
 
Aanbieden geloofsbrieven  
Paleis Noordeinde in Den Haag is vaak op 
woensdagochtend het decor van een kleine koninklijke 
ceremonie, het aanbieden van de zogenaamde 
geloofsbrieven door nieuwe ambassadeurs. 
Koning Willem-Alexander ontvangt hen daarbij kort na 
hun aankomst in Nederland. Een nieuwe ambassadeur 
arriveert in galarijtuig begeleid door ruiters van de 
Bereden Marechaussee. Bij Paleis Noordeinde staat 
een erewacht en een militaire kapel opgesteld. Na een 
eresaluut van vier tromroffels wordt het volkslied van 
het land van de ambassadeur ten gehore gebracht, 
gevolgd door een inspectie van de erewacht. Binnen 
wordt de nieuwe ambassadeur opgewacht door de 
koning. Voor het paleis kun je de aankomst van de 
koets, het spelen van het volkslied en de inspectie van 
de erewacht volgen - altijd weer een bijzonder moment 
in hofstad Den Haag.  
 
 
 

04 
RUITERSTANDBEELD PRINS WILLEM VAN 
ORANJE 
 
Prins Willem van Oranje (1533-1584, bijnaam: Willem 
de Zwijger), 1845 
Noordeinde 68, 2514 GL Den Haag 
 
Het ruiterstandbeeld van Willem van Oranje is het 
oudste vrijstaande beeld in Den Haag én het eerste 
ruiterstandbeeld in Nederland. Beeldhouwer graaf 
Alfred Emile O’Hara de Nieuwerkercke heeft de prins 
als legeraanvoerder uitgebeeld: een veldheer in 
wapenrusting en met maarschalksstaf. Te paard, hoog 
boven het volk verheven. 
 
Het ruiterstandbeeld staat op een hoge sokkel, waarop 
cartouches zijn aangebracht met de namen van de 
zeven gewesten: Holland, Friesland, Overijssel, 
Gelderland, Utrecht en Groningen. Op de voorkant van 
de sokkel staat het wapen van de prins met zijn 
devies: 'Je maintiendrai' (Ik zal handhaven). Daarnaast 
zijn enkele teksten aangebracht die herinneren aan de 
onthulling door koning Willem II op 17 november 1845, 
de dag waarop Nederland precies 32 jaar bevrijd was 
van de Franse bezetting. 
 
05 
KONINKLIJKE STALLEN 
 
Hogewal 17, 2514 HA Den Haag 
 
In de Koninklijke Stallen in Den Haag bevinden zich 
diverse rijtuigen van het Koninklijk Huis, zoals de 
Gouden Koets en de Glazen Koets. Ook staan hier de 
paarden die de koetsen trekken. De Koninklijke Stallen 
behoren tot het Paleis Noordeinde. De bijzondere 
stallen in eclectische stijl zijn in de 19e eeuw 
ontworpen door H.P. Vogel. De Koninklijke Stallen zijn 
normalerwijze niet toegankelijk voor publiek, echter 
krijgen bezoekers elk jaar de kans om de Koninklijke 
Stallen en Paleis Noordeinde te bezoeken tijdens de 
zomeropenstelling. De openstelling zijn een aantal 
dagen en de tickets zijn snel uitverkocht dus mocht je 
een uniek kijkje willen nemen wees er dan snel bij 
want Paleis Noordeinde, de Paleistuin en de 
Koninklijke Stallen mag tijdens een dagje Den Haag 
natuurlijk niet ontbreken! 
 

Koninklijke rijtuigen 
in 1815 richtte koning Willem I het Koninklijke 
Staldepartement op wat voor het vervoer van de 
koninklijke familie en haar hofhouding moest zorgen. 
De huidige Koninklijke Stallen werden in 1879 in 
gebruik genomen. Hier bevinden zich de paarden van 
het Koninklijk Huis en sinds 1898 het meest bijzondere 
koninklijke rijtuig: de Gouden Koets. De Gouden Koets 
is een geschenk geweest van de Amsterdamse 
bevolking aan koningin Wilhelmina, toen zij op 18-
jarige leegtijd de troon besteeg. De Gouden Koets is 
van hout gemaakt en met een laag bladgoud bedekt. 
De voorstellingen op de koets hebben tal van 
allegorische symbolen. De Gouden Koets wordt 
slechts één keer per jaar gebruikt, op Prinsjesdag. In 
de Koninklijke Stallen staat een deel van de collectie 
koninklijke rijtuigen die in eigen beheer worden 
onderhouden. Het andere deel van de collectie is te 
vinden op Paleis het Loo in Apeldoorn. In totaal 
bestaat de collectie uit zeventig rijtuigen.  
 
06 
PALEISTUIN 
 
Prinsessewal, 2513 EE Den Haag 
 
Bij een koninklijk Den Haag hoort vanzelfsprekend ook 
een koninklijke tuin. Verscholen tussen Paleis 
Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het Koninklijk 
Archief ligt de Paleistuin. Open voor publiek, maar 
onbekend bij het grote publiek. Een rondje kuieren 
langs de bloemengazons, vijverpartijen en oude 
bomen doet je even de sfeer proeven van lang 
geleden, de tijd van prinsen en prinsessen. In de 
Paleistuin kun je natuurlijk wandelen en picknicken 
maar ook op zoek naar kunst, in de bomen 
bijvoorbeeld. Of zoek één van de 30 parels die 
verstopt zijn... 
 
Geschiedenis Paleistuin  
Frederik Hendrik, zoon van Willem van Oranje, liet de 
Paleistuin aan het begin van de zeventiende eeuw 
aanleggen voor zijn moeder, Louise de Coligny. Het 
park heette toen nog de 'Prinsessentuin' en zat vol 
romantische bloemperken, vijvers en fonteinen en 
marmeren beelden. 
 
Na het vertrek van de Fransen in 1813 kwam de 
Princessetuin met het Paleis Noordeinde in handen 

C
IT
Y
R
O
U
T
E
S

 



 
3 

van de Nederlandse staat waarna het werd beheerd 
door de Rijksgebouwendienst. Tussen 1813 en 1940 
stond de tuin ter beschikking van de gebruikers en 
bewoners van het paleis, de opeenvolgende koningen 
uit het Huis Oranje Nassau. Het is in deze periode dat 
de naam 'Paleistuin' eerst in gebruik raakt ten koste 
van de oude naam. In de 19e eeuw werd de gehele 
tuin opnieuw ingericht volgens de inzichten van de 
Engelse landschapsstijl. Ook werd de tuin in die tijd 
omringd door een muur. 
 
Inmiddels is het, voor Nederlandse begrippen, een 
gewoon park, en toegankelijk van zonsopkomst tot 
zonsondergang via de Prinsessewal. De tuin wordt 
alleen gesloten als er belangrijke gasten op het paleis 
zijn.  
 
07 
PRINSESTRAAT 
 
Prinsestraat, 2513 Den Haag  
 
Verstopt in het historische Hofkwartier ligt de 
Prinsestraat, vernoemd naar stadhouder Willem II. De 
authentieke winkelstraat bevindt zich tussen twee 
iconische plekken van de Haagse binnenstad, de 
Grote Kerk en de Paleistuin. Hip Den Haag slaat hier 
z'n slag bij trendy mode- en accessoirezaken, 
designwinkels en kunstgaleries. Naast het gevarieerde 
winkelaanbod ontpopt deze straat zich meer en meer 
als een avenue culinaire. Bij de restaurants smelten 
trendy en authentiek samen in de Italiaanse, Franse, 
Californische en Aziatische keuken. 
 
Historie 
De Prinsestraat in Den Haag is een oude straat binnen 
de Haagse grachtengordel. Hij is het verlengde van de 
Prinsessewal, die langs de achterkant van de 
Paleistuin loopt, en uitkomt op het Kerkplein. Deze 
drukke, smalle, maar vooral gezellige straat met 
eenrichtingsverkeer is kort na 1610 aangelegd. Het 
oudste gedeelte loopt van de Prinsessewal tot aan de 
Molenstraat. De Prinsestraat is vernoemd 
naar stadhouder Willem II van Oranje (1626-1650), de 
oudste zoon van Frederik Hendrik.   
 
08 
GROTE KERK 
 

Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag 
 
De Grote of St. Jacobskerk behoort samen met het 
Binnenhof tot de oudste gebouwen van Den Haag. 
Vermoedelijk bestond er al een houten kerk in de 13e 
eeuw.De Grote Kerk is ook door zijn uiterlijk, zeker een 
bezoekje waard. Bijna ieder weekend wordt het 
opengesteld voor rondleidingen. Je zult versteld staan 
van de ruimte en het licht in de kerk, van het prachtige 
lijnenspel in het hoogkoor en de sierlijke eenvoud van 
de schildering van het plafond.  
 
Beklimming Haagse Toren 
Wil je nog meer zien? Dan raden we je aan om zeker 
de Haagse Toren de beklimmen. Tijdens de 
rondleiding trotseer je de 288 treden, dit uiteraard 
samen met een ervaren gids die je met passie vertelt 
over de klokken en de geschiedenis van de Haagse 
Toren. Uiteraard zijn er ook grappige anekdotes om 
het luchtig te houden. Op het eind geniet je samen van 
het prachtige uitzicht over de stad en de badplaatsen 
Scheveningen en Kijkduin.  
 
Het gebouw is eigendom gebleven van de 
Protestantse gemeenschap, maar is in beheer van de 
Stichting Grote Kerk die het openstelt voor allerlei 
activiteiten en toeristisch bezoek. De Grote Kerk heeft 
een sterke band met het koningshuis: meerdere leden 
van koninklijke familie werden er gedoopt en koningin 
Wilhelmina, koningin Juliana en prinses Margriet zijn 
getrouwd in de Grote Kerk. 
 
Geschiedenis 
De Grote Kerk is al in Den Haag gesitueerd vanaf de 
13e eeuw. De kerk bestond toen uit een houten kapel 
die later omgebouwd werd tot de Grote of St. 
Jacobskerk. Enkele graven van Holland, Albrecht van 
Beieren en Filips de Goede van Bourgondië, hebben 
de bouw in de verschillende fasen financieel gesteund. 
 
09 
GALERIJ PRINS WILLEM V 
 
Buitenhof 33, 2513 AH Den Haag 
 
Bezoek Galerij Prins Willem V het verborgen juweel in 
het historische centrum van Den Haag. Stadhouder 
prins Willem V van Oranje-Nassau liet de zaal in 1774 
bouwen om er zijn schilderijen tentoon te stellen. De 

wanden hingen er bomvol, zodat de rijkdom van zijn 
verzameling goed te zien was.  
 
Eerste openbare museum van Nederland 
Galerij Prins Willem V was het eerste openbare 
museum in Nederland. In 1774 bracht de Nederlandse 
stadhouder Willem V, Prins van Oranje-Nassau (1748-
1806), de belangrijkste schilderijen van zijn collectie 
bijeen in dit gebouw aan het Buitenhof. De Galerij 
geeft een goede indruk van de smaak in de 18e eeuw, 
de pruikentijd. Volgens toenmalig gebruik zijn de 
wanden van de lange zaal volgehangen met 
schilderijen, lijst aan lijst en van plafond tot vloer. Er 
zijn vooral schilderijen te zien van kunstenaars die in 
de 18de eeuw geliefd waren: Jan Steen, Wouwerman, 
Bloemaert, Willem van de Velde, Gerard ter Borch.  
 
Wist je dat er een Koninklijke link is met de buren van 
Museum de Gevangenpoort? Bezoek beide museum 
met een combiticket en ervaar. 
 
10 
BINNENHOF - RIDDERZAAL 
 
Binnenhof 1, 2513 AA Den Haag 
 
Het Binnenhof, de Ridderzaal, het Torentje van de 
minister-president en de Hofvijver in Den Haag 
behoren tot de meest herkenbare plaatsen van 
Nederland. Via het beroemde toegangspoortje op het 
historische Binnenhof stap je midden in het hart van 
onze democratie. Door de eeuwen heen is het 
Binnenhof in Den Haag hét middelpunt geweest van 
het staatkundig leven in Nederland. Dit is de plek waar 
de belangrijkste gebeurtenissen uit de vaderlandse 
geschiedenis zich afspeelden. Maar ook waar 
toekomst wordt gemaakt. Neem tijdens een rondleiding 
van ProDemos een kijkje in de Tweede Kamer. Bestijg 
de trappen van de Ridderzaal met zijn vele historische 
details en bekijk de troon waarop Koning Willem-
Alexander de Troonrede voorleest tijdens Prinsjesdag. 
 
Torentje  
Het Torentje is een onderdeel van het Binnenhof, en 
bevindt zich precies naast het Mauritshuis. Het 
achthoekige gebouw aan de Haagse Hofvijver wordt 
voor het eerst genoemd in een kroniek uit 1354 en 
dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 
veertiende eeuw. Aan de rand van het Binnenhof was 
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het Torentje oorspronkelijk als zomerprieel voor de 
graven van Holland bedoeld. Het was door middel van 
een ophaalbruggetje verbonden met de grafelijke tuin. 
Op de plaats van deze tuin, ten oosten van het 
Torentje, is later, rond 1640, het Mauritshuis gebouwd. 
Sinds 1982 bevindt zich in het Torentje de werkkamer 
van de minister-president van Nederland. Het wordt 
daarom vaak naar de huidige premier genoemd. 
 
Hofvijver 
De Hofvijver is het water naast het Binnenhof in het 
centrum van Den Haag. In tegenstelling tot wat de 
term vijver doet vermoeden, is de Hofvijver van 
oorsprong een natuurlijk duinmeer waarop de Haagse 
Beek (oorspronkelijk: Duinbeek) en de tegenwoordig 
gedempte Bosbeek uit het Haagse Bos uitkwamen. De 
Beek doet dat heden ten dage nog steeds en zo staat 
de vijver in verbinding met de duinen bij Kijkduin. In dit 
duinmeer bevond zich een eilandje (niet het huidige 
eiland) waarop graaf Willem II van Holland in de 13e 
eeuw zijn kasteel bouwde. Volgens andere bronnen 
bouwde hij zijn kasteel naast de vijver en liet hij er een 
slotgracht omheen graven. In deze eeuw werd het 
meer ook uitgediept. De Hofvijver werd door graaf 
Aalbrecht in de 14e eeuw rechthoekig gemaakt. Dit 
ontwerp heeft de vijver tot op de dag van vandaag, al 
kreeg hij in de 17e eeuw kades en werd hij in de 19e 
eeuw verlengd. Tot circa 1800 was het Binnenhof nog 
omgeven door een slotgracht en alleen toegankelijk via 
bruggen. Wist je dat de Hofvijver populair is bij vele ? 
Je kan er namelijk prachtige foto's of selfies maken 
met de skyline van de stad als achtergrond!  
 
11 
MAURITSHUIS 
 
Plein 29, 2511 CS Den Haag 
 
Het Mauritshuis museum in Den Haag toont het beste 
van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden 
Eeuw. In het hart van de hofstad bevindt zich de 
compacte, maar wereldberoemde collectie schilderijen. 
Meesterwerken als Vermeers Meisje met de parel, De 
Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt, 
Het Puttertje van Fabritius en De Stier van Potter zijn 
permanent te zien in het intieme museum aan de 
Hofvijver. 
 

Versieringen 
Het Mauritshuis werd in 1633-44 gebouwd voor graaf 
Johan Maurits van Nassau-Siegen, gouverneur van 
Nederlands-Brazilië. Na een brand in 1704 kreeg het 
Mauritshuis een 18de-eeuws interieur. Sinds 1822 is 
het Mauritshuis een museum, officieel het Koninklijk 
Kabinet van Schilderijen. 
 
Het gebouw waarin het museum is gevestigd is één 
van de eerste en mooiste voorbeelden van de 
Hollandse classicistische barok. Deze bouwstijl wordt 
onder andere gekenmerkt door zuilen die over de volle 
hoogte van de gevel doorlopen en versieringen met 
beeldhouwwerk. 
 
12 
STANDBEELD PRINS WILLEM VAN ORANJE 
 
Plein, 2511 CR Den Haag  
 
Er is een jaar gepraat over de plaats van het hondje, 
de houding en de kleding van de prins en over de 
vraag of hij nu wel of niet een kalotje moest dragen. 
Het ontwerp van het standbeeld van Willem van 
Oranje leverde heel wat stof ter discussie op. Maar 
eind 1842 was het dan zover: beeldhouwer Louis 
Royer kreeg de definitieve opdracht. Over de keuze 
voor deze kunstenaar waren de leden van het 
nationale commissie en initiatiefnemer Koning Willem 
II het wel snel eens geworden. Er was maar één 
beeldhouwer in Nederland die een dergelijke opdracht 
tot een goed einde kon brengen: de Vlaming Louis 
Royer. Deze hofbeeldhouwer en directeur van de 
beeldhouwersafdeling van de Amsterdamse Academie 
maakte naam met een aantal grote standbeelden in 
Amsterdam. Eind 1841 werd hem gevraagd een 
schetsontwerp te vervaardigen voor een standbeeld 
van Willem van Oranje. Pas in 1848 kon het beeld 
worden onthuld. Het werk zou zijn uitgesteld, al blijft 
onduidelijk waarom. 
 
Aan déze weergave van Willem van Oranje als 
staatsman gaven velen de voorkeur boven het 
ruiterstandbeeld (1845) van de prins tegenover Paleis 
Noordeinde. Hier staat een staatsman, de rechterhand 
waarschuwend geheven, de linker op de bezegelde 
documenten van de Unie van Utrecht (1579), het 
verbond van de zeven Noord-Nederlandse gewesten 
tegen hun Spaanse overheersers en de basis van de 

staatkundige eenheid van ons land. Het hondje 
symboliseert trouw (het verhaal gaat dat het hondje 
eens zijn leven redde). 
 
13 
KABINET VAN DE KONING 
 
Korte Vijverberg 3, 2513 AB Den Haag 
 
Aan de historische Hofvijver in Den Haag bevindt zich 
het Kabinet van de Koning, een kleine rijksorganisatie 
die Willem-Alexander ondersteunt bij zijn taken als lid 
van de regering. Niet te verwarren met het werkpaleis 
iets verderop aan het Noordeinde, waar de koning zelf 
zijn kantoor heeft. Het prachtige pand schuin 
tegenover het beroemde Mauritshuis museum is het 
enige gebouw aan de Korte Vijverberg, dat nog steeds 
17e-eeuwse kenmerken heeft in de gevel. Het Kabinet 
van de Koning is niet openbaar toegankelijk, maar 
opent wel vaak tijdens Open Monumentendag in 
september z'n deuren voor het publiek. Wil je meer 
weten over de Koninklijke historie van Den Haag? 
Bezoek dan het Haags Historisch Museum op slechts 
100 meter verder aan je rechterhand. 
 
Geschiedenis van het pand 
Het huis waar nu het Kabinet van de Koning zetelt, is 
in 1635 gebouwd op het wat verwaarloosde 
oefenterrein van de Sint Sebastiaansschutterij aan de 
Hofvijver. De eerste bewoner was Reynier Pauw. De 
familie Pauw was in die tijd een machtige familie, met 
veel invloed in de Hollandse steden. In de volksmond 
gaat het pand 'Huis Pauw' heten. 
Huis Pauw wordt in 1711 gekocht door Johan 
Schuylenburg, griffier van de speciale organisatie die 
de nalatenschap van stadhouder Willem IIII beheerde. 
Schuylenburg laat de woning ingrijpend verbouwen in 
de stijl van architect Daniël Marot. Het pand krijgt 
daarbij een extra verdieping, een kroonlijst, balustrade 
en wapenschild in de gevel, een balkonpartij boven de 
ingang en twee smalle tuinvleugels aan de achterkant. 
Bovendien laat Van Schuylenburch het hele interieur 
decoreren in de late Lodewijk XIV-stijl. Deze decoratie 
is nog steeds uitzonderlijk goed bewaard gebleven. De 
bekendste decoraties van het huis zijn de beschilderde 
behangsels in de linker voorkamer op de bel-etage, de 
Kleefse kamer. De monumentale behangsels zijn in 
1725 geschilderd door Dirk Dalens III, één van de 
bekendste landschapsschilders van zijn tijd. 
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