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Den Haag Marketing heeft voor liefhebbers van 
historie en architectuur een interessante wandeling 
samengesteld. U begint deze wandeling van on-
geveer tweeënhalf uur op de Hofweg, op de kaart 
aangegeven met een . Wij adviseren u om de 
wandeling volgens de route op het kaartje te lopen. 
Natuurlijk kunt u de wandeling altijd even onderbre-
ken voor een bezoek aan een museum, een winkel 
of een kopje koffie op een van de vele terrassen.

De oude binnenstad, begrensd door de grachten  
die prins Maurits aan het begin van de 17e eeuw 
liet graven, begon zich vanaf 1850 te ontwikkelen. 
Nieuwe winkelpanden en rijkskantoren verrezen  
in rijk versierde neostijlen. Dat zijn bouwstijlen 
die teruggrijpen op de architectuur van vroeger 
eeuwen; de verschillende mengvormen die voor-
komen, worden aangeduid met de aan het Grieks 
ontleende term eclecticisme. Rond 1895 deed de 
revolutionaire jugendstil of art nouveau zijn intrede, 
een bouwstijl die radicaal brak met het verleden. 
Kenmerkend zijn de versieringen die vaak aan de 
natuur zijn ontleend.

Vanaf 1900 drukte de bekende bouwmeester  
H.P. Berlage (1856-1934) zijn stempel op de stad. 
Zijn veelal bakstenen gebouwen zijn sober van 
karakter, waarbij de versieringen ondergeschikt zijn 
gemaakt aan de architectuur. Na Berlage streefden 
de architecten van De Stijl en de Nieuwe Zakelijk-
heid naar strakke en functionele bouwkunst en na 
de Tweede Wereldoorlog volgde een golf van kan-
torenbouw voor het Rijk, die niet altijd even fraaie 
kantoorkolossen opleverde. 

In de jaren tachtig en negentig nam de aandacht 
voor de bouwkunst sterk toe, wat nieuwbouw van 
hoge kwaliteit opleverde, zoals het nieuwe stadhuis 
aan het Spui. Het witte gebouw vormt de kern van 
het gebied Nieuw Centrum, dat een brede zone 
beslaat tussen het Centraal Station en het Spui. In 
de eigentijdse bouwkunst kunnen we grofweg twee 
hoofdstromingen onderscheiden: het neomoder-
nisme en het postmodernisme. De eerste richting is 
een voortzetting van de functionalistische, strakke 
richting in de architectuur, die voor de Tweede We-
reldoorlog begon. De tweede stroming kenmerkt 
zich door speelse vormen en warme kleuren.

Welkom in Den Haag, al meer dan 400 jaar regeringsstad, sinds 1981 
weer een koninklijke stad en stad van recht en vrede. De ruim 750 
jaar oude stad ontwikkelde zich in de laatste 150 jaar tot een grote 
stedelijke agglomeratie, met veel bedrijvigheid, culturele voorzieningen 
en hoogwaardige winkels. Van een stadje met 75.000 inwoners in 1850 
groeide de residentie uit tot de derde stad van het land met bijna 
500.000 inwoners. Door die late maar explosieve groei is in Den Haag 
veel interessante bouwkunst uit de 19e en de 20e eeuw te zien.

Negen eeuwen Haagse 
architectuur

Wandelen in Den Haag

 

Tekst in zwart beschrijft een gebouw langs 
de route

tekst in deze kleur beschrijft de overige 
bezienswaardigheden langs de route

  De rode tekst beschrijft de te volgen 
route
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4 Ridderzaal   
Op het Binnenhof staat het in de 13e en 14e eeuw 
gebouwde vroegere kasteel van de Graven van 
Holland. De Grote Zaal, oftewel de Ridderzaal, 
dateert uit de tweede helft van de 13e eeuw en is 
het grootste gotische gebouw van Europa, dat niet 
als kerk gebouwd is. De beroemde houten over-
kapping werd in 1861 gesloopt, maar nog geen vier 
decennia later door een exacte kopie vervangen. 
Onder de Ridderzaal (nr. 8a) is in een van de 
middeleeuwse kelders het Bezoekerscentrum 
Binnenhof gevestigd. Hier wordt de geschiedenis 
van het Binnenhof verteld. 

Achter de Ridderzaal bevindt zich het Rolgebouw 
met de Lairessevleugel en de Rolzaal, de vroegere 
rechtszaal van het Hof van Holland. De zaal dankt 
z’n naam aan de rollen waarop de uitspraken van 
rechters werden geschreven. De Lairessevleugel is 
genoemd naar de schilderingen van G. de Lairesse 
(1688) in de vroegere raadkamer. 

5  Voormalige Tweede Kamer der Staten-
Generaal  -  

Bouwjaar: 1777-1793
Architect: F.L. Gunckel
Rechts van u ziet u de voormalige zaal van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze als 
Balzaal gebouwde ruimte maakte deel uit van de 
nieuwe paleisvleugel, die stadhouder Willem V 
liet bouwen in Lodewijk XVI-stijl. Het is het enige 
gebouw op het Binnenhof dat niet uit baksteen 
is opgetrokken. De Balzaal is thans weer in ere 
hersteld en wordt gebruikt voor representatieve 
doeleinden. Achter het gebouw is het nieuwe 
onderkomen voor de Tweede Kamer in gebruik.

6 Eerste Kamer der Staten-Generaal  -

Bouwjaar: 1562 en 1657
Architect: P. Post 
Links op het Binnenhof staat het gebouw van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. In het barokke 
interieur met een beschilderd houten koofplafond 
vergaderden oorspronkelijk de Staten van Holland. 
De vleugels aan dit gedeelte van het Binnenhof 
bezitten overwelfde galerijen in renaissancestijl uit 
de eerste helft van de 17e eeuw. 

Verder biedt het gedeelte van het Binnenhof 
langs de Hofvijver onderdak aan het Ministerie 
van Algemene Zaken (nr. 18-19). Dit deel in 
neorenaissancestijl dateert grotendeels uit 
1913, maar sommige delen zijn ouder, zoals de 
Trêveszaal in Lodewijk XIV-stijl (Bouwjaar: 1697. 
Architect: D. Marot). 

  U verlaat het Binnenhof via de Grenadierspoort 
uit 1634. Na het passeren van de poort ziet u links 
het achthoekige 15e-eeuwse torentje op de hoek 
van de Hofvijver. Dit beroemde torentje fungeert 
al lange tijd als werkkamer van de minister-
president en krijgt altijd de naam van de zittende 
minister-president. 

7 Mauritshuis  
Bouwjaar: 1633-1644
Architecten: J. van Campen en P. Post
Het Mauritshuis is een van de eerste en mooiste 
voorbeelden van de Hollandse classicistische barok. 
Deze bouwstijl wordt onder andere gekenmerkt 
door pilasters die over de volle hoogte van de gevel 
doorlopen en frontons met beeldhouwwerk. Het 
Mauritshuis werd gebouwd voor Johan Maurits van 
Nassau, gouverneur van Nederlands-Brazilië. Na de 
brand in 1704 kreeg het Mauritshuis 18e-eeuwse 
interieurs en in 1822 kreeg het de functie van 
Koninklijk Kabinet van Schilderijen. Tijdens 
de restauratie (1982-1987) werden onder het 
voorplein de bibliotheek en het depot gehuisvest. 

  U begint deze wandeling op de Hofweg en steekt 
de weg over richting het Binnenhof. Sta hier even 
stil. Links ziet u het Buitenhof met de Gevangen-
poort en Galerij Prins Willem V. In de middel-
eeuwen was dit het voorplein van het grafelijke 
kasteel, door smalle straatjes verbonden met het 
dorp ‘Die Haghe’.  

1 Gevangenpoort   
Een van de oudste gebouwen van Den Haag is 
de Gevangenpoort, daterend uit de 14e eeuw en 
uitgebreid in de 15e eeuw. In de middeleeuwen 
was de Gevangenpoort een voorpoort van het 
grafelijke kasteel op het Binnenhof en vanaf circa 
1420 kwam het gebouw als gevangenis in gebruik. 
In 1828 werd de gevangenis buiten gebruik 
gesteld en sinds 1882 fungeert het als museum. 
In 1923 werd de weg langs de Gevangenpoort 
aangelegd. Voor die tijd stonden er huizen tussen 
de poort en de Hofvijver. 

Achter de Gevangenpoort, op de Plaats, staat  
het standbeeld van Johan de Witt. In 1672 werd 
de raadpensionaris op deze plek samen met zijn 
broer Cornelis vermoord. Het beeld dateert uit 
1918.

2 Galerij Prins Willem V  
Bouwjaar: 1773-1774 
Architect: W. Schonck 
Stadhouder Prins Willem V stelde in dit pand zijn 
schilderijencollectie voor het publiek tentoon. 
In de Franse tijd werd de hele verzameling naar 
Parijs overgebracht. Na terugkeer in Den Haag 
ging de collectie naar het Mauritshuis. De huidige 
galerij toont een getrouwe reconstructie van de 
oorspronkelijke verzameling en geeft een indruk 
van de wijze waarop men in de 18e eeuw een 
collectie tentoonstelde. In feite was dit het eerste 
museum van Nederland. 

Naast de Hofvijver ziet u het ruiterstandbeeld van 
koning Willem II, vanwege zijn optreden tijdens 
de veldtochten tegen Napoleon ook wel de ‘Held 
van Waterloo’ genoemd. Het is een replica van het 
origineel, dat in 1884 in de stad Luxemburg werd 
onthuld. Rechts van de poort staat het monument 
ter nagedachtenis aan de staatsman Willem Drees. 
De rode stip op de grond staat symbool voor het 
socialisme.

  U loopt nu onder de Stadhouderspoort door  
en komt op het Binnenhof.

Alleen de stadhouder en zijn gevolg mochten 
in de 17e en 18e eeuw gebruikmaken van deze 
poort. Behalve op 1 mei, dan was het ook het 

volk toegestaan door deze poort het Binnenhof te 
betreden en werd er gedanst rond de Meiboom.

3 Fontein 
Architect: P.J.H. Cuypers
De neogotische fontein, bestaande uit een 
hardstenen bassin en een smeedijzeren opbouw 
met waterspuwers, werd door vooraanstaande 
Hagenaars geschonken als blijk van waardering 
voor de restauratie van het Binnenhof, die in 
1879 was begonnen. Het vergulde beeldje dat 
de fontein bekroont, stelt graaf Willem II voor, die 
later in Aken tot rooms-koning werd gekroond.  
In 2008 is de fontein grondig gerestaureerd.

De oudste delen van het middeleeuwse grafelijke 
kasteel, de Ridderzaal en het daarachter gelegen 
Rolgebouw, dateren uit de 13e eeuw. In de loop 
van de eeuwen werd er steeds aan het Binnenhof 
verbouwd en bijgebouwd. Al in de 15e eeuw 
was hier de regering van het gewestelijk bestuur 
gevestigd. In 1585 werd het Binnenhof de zetel 
van de Staten-Generaal van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden.
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Op het plafond van de bovenhal maakte 
kunstenaar G. Lataster moderne schilderingen 
die in hun kleurenspel associaties oproepen met 
plafondschilderingen uit de 18e eeuw. 

Plein
Midden op het met lindebomen omzoomde Plein, 
waaronder een parkeergarage is gelegen, staat het 
bronzen standbeeld van stadhouder prins Willem 
van Oranje, vervaardigd door L. Royer in 1848. 
In vroeger tijden diende het Plein als groentetuin 
van het hof. Rond het Plein bevindt zich een aantal 
markante gebouwen.

8   Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte   
Van Sociëteit De Witte werd het rechtergedeelte 
in 1870 in eclectische neorenaissancestijl gebouwd 
door architect C. Outshoorn. Het middendeel en 
de linkervleugel kwamen in 1899 naar ontwerp 
van J. Mutters in dezelfde stijl tot stand. Het 
gedeelte aan de Korte Vijverberg dateert uit 
1930. Het oudste gedeelte bezit rijke interieurs in 
neorenaissancestijl en Jugendstil. 

9   Dependance Tweede Kamer  
Bouwjaar: 1737-1741
Architect: I. de Moucheron
Dit gebouw huisvest sinds 2004 een dependance 
van de Tweede Kamer. Het gebouw in Lodewijk 

XIV-stijl vertoont boven het middendeel het wapen 
van de stad Amsterdam. Het werd gebouwd als 
logement voor de afgevaardigden van de stad 
Amsterdam bij de Staten van Holland. In de 19e 
eeuw woonden hier leden van het Koninklijk Huis. 
Van 1854 tot 1912 was het Rijksarchief in dit 
gebouw gevestigd. Daarna heeft het tot 1984 
dienst gedaan als Ministerie van Buitenlandse 
Zaken.

10   Voormalig Ministerie van Koloniën    
Bouwjaar: 1859-1861
Architect: W.N. Rose
Dit gepleisterde en beschilderde, blokvormige 
gebouw van het voormalige Ministerie van 
Koloniën is het eerste als zodanig ontworpen 
ministerie. Het vertoont de voor Rose kenmerkende 
eclectische bouwstijl, waarbij ook gebruik is 
gemaakt van het in die tijd populaire gietijzer.  
Op dit moment doet het dienst als onderkomen 
voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA. 

11   Tweede Kamer der Staten-Generaal   
Bouwjaar: 1988-1992
Architect: P.I. de Bruijn
De voorgevel van het nieuwe complex staat 
aan het Plein en is grotendeels tussen de oude 
bebouwing op het Binnenhof en de bebouwing 
aan de Lange Poten gelegen.

12   Voormalig Ministerie van Justitie  -  
Bouwjaar: 1876-1883
Architect: C.H. Peters
Het gebouw van het voormalige Ministerie 
van Justitie is zowel van binnen als van buiten 
goed bewaard gebleven en één van de mooiste 
voorbeelden van de neorenaissancestijl in 
ons land. Het is gebaseerd op de vroege 
renaissancestijl die onder andere Cuypers voor 
overheidsgebouwen propageerde. Het bijzonder 
representatieve karakter van dit gebouw refereert 
aan het feit dat hier wekelijks de ministerraad 
vergaderde. Sinds 1992 is hier de Tweede 
Kamerfractie van het CDA gehuisvest.

13   Ministerie van Defensie  
Bouwjaar: 1739-1746
Architect: A. Moens
De sobere zandstenen gevel van het Ministerie van 
Defensie draagt boven het rechterdeel het wapen 
van de stad Rotterdam. Het wapen herinnert aan 
de oorspronkelijke functie van het gebouw als  
logement voor de afgevaardigden van Rotterdam 
bij de Staten van Holland. Het gedeelte links 
dateert uit 1902.

 U loopt de Korte Poten in.

14   Hofstad Apotheek  
Bouwjaar: 1909
Architect: W.B. Liefland 
Hofstad Apotheek is gevestigd in een prachtig 
bewaard gebleven winkelinterieur in Jugendstil. 
De inrichting is niet veranderd sinds apotheker 
Nanning zijn winkel aan het begin van de vorige 
eeuw liet verbouwen.  
 
15   Handelshuis
Bouwjaar: 1920
Architect: A.J. Kropholler 
Op de linkerhoek van de Korte Poten met 
Bleijenburg is een hoog en smal hoekpand 
opgetrokken in een deels op Berlage, deels 
op de traditionele Hollandse bouwkunst 
geïnspireerde stijl. In de glas-in-lood ramen ziet 
u de stadswapens van Nederlandse steden en 
van Paramaribo. Ooit was hier een handelshuis 
gevestigd. Op de gevel ziet u nog de plaquette 
Hofleverancier.

  U loopt rechtdoor de (Gedempte) Herengracht  
op tot aan de brug. 

Aan de overkant ziet u een beeldengroep, die de 
start symboliseert van het graven van de Haagse 
grachtengordel rond 1613 onder leiding van prins 
Maurits. De tekst luidt: ‘Door burgers’ daad – op 
Maurits raad – Deez cingel ontstaat’. Omdat Den 
Haag nooit stadsrechten heeft gekregen, is er 
nooit een stadswal gebouwd. De gracht werd 
gegraven rondom het dorp en was het enige 
verdedigingsbolwerk.

  Vlak voor de gracht gaat u rechtsaf de Zwarteweg 
op. U loopt door naar het Parnassusplein, waarbij 
u de Muzenstraat passeert. Links ziet u de Hof-
toren.

16   Hoftoren
Bouwjaar: 2000-2003
Architect: Kohn Pederson Fox
De Hoftoren huisvest het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het 
kantoorgebouw is negenentwintig verdiepingen 
hoog. Markant herkenningspunt van het complex 
is de spitse, open toren die met een hoogte van 
honderdtweeënveertig meter het stadsbeeld 
bepaalt en waaraan het gebouw de bijnaam ‘De 
Vulpen’ te danken heeft. De slanke verschijning 
van de toren wordt door de verticale lijnen van 
de gevel benadrukt. De toren is één gedeelte 
van het gebouw en bevindt zich aan de Oranje 

buitensingel. Via de acht meter hoge centrale 
hal komt men in het lage deel dat naast het te 
renoveren Centraal Station ligt. Door het open 
karakter van de begane grond is de tuin als het 
ware binnengehaald. De twee delen omsluiten 
door hun U-vorm een binnentuin. Deze dient als 
groen rustpunt voor de kantoorgebruiker, maar ook 
voor de voorbijganger in de Rijnstraat. Daarnaast 
zorgt de binnentuin voor transparantie van het 
gebouw op straatniveau. Ook het zandkleurige 
natuursteen en de hoge ramen moeten ertoe 
bijdragen, dat de Hoftoren geen harde uitstraling 
krijgt en architectonisch zo goed mogelijk bij de 
omgeving aansluit. 

17   Ministerie van VROM
Bouwjaar: 1992
Architect: J. Hoogstad
Naast de Hoftoren ziet u het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM). Dit grootschalige kantorencomplex ont-
leent z’n charme vooral aan de gigantische binnen-
tuinen. Op verzoek van de ambtenaren kwam grote 
nadruk te liggen op de lichtinval, het ‘groen’ en 
ramen die geopend kunnen worden. Om dat laatste 
te verwezenlijken was het nodig de gevel te verklei-
nen, zodat het geluid van buiten niet tot overlast 
zou leiden. Hoogstad ontwierp daarom hoge serres 
die de geluidsbelasting verminderen en voor een 
groene en lichte werkplek zorgen. De serres maken 
de ruimtewerking van het gebouw tegelijkertijd 
indrukwekkend én speels. Ze worden door een dub-
bele kam omsloten: een centrale vleugel met aan 
beide zijden vijf korte vleugels die door loopbrug-
gen met elkaar verbonden zijn. Dit grondplan is van 
de vijf hoofdafdelingen van het ministerie afgeleid. 
Daarnaast is het de architect gelukt om de route 
van het centrum naar het Centraal Station door het 
gebouw te leiden: voetgangers, fietsers en ook de 
tram verplaatsen zich via een passage op straat-
niveau door het ministerie.

 U loopt nu het Parnassusplein op. 

18   Ministerie van VWS
Architect: M. Graves
De kantoortoren ‘Castalia’ van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met zijn 
dubbele puntdak is een ontwerp van architect 
Michael Graves. Voorheen stond er de eenzame 
kantoorkolos Transitorium, een gebouw uit de 
jaren zestig, waarvan het skelet is hergebruikt. De 
architect gaf Den Haag een opvallend gebouw dat 
op uiterst succesvolle wijze de kleinschaligheid van 
een grachtenpand met de grootschaligheid van een 
Amerikaanse kantoortoren combineert.  

23

1

2

2a 2b

4

7a

24



8

Graves refereert niet alleen aan de typische Neder-
landse puntdaken, maar ook aan de grootte en 
de verticale werking van de ramen, zoals die in 
de Haagse binnenstad te zien zijn. Op de vierde 
en vijfde etage is Castalia verbonden met het 
naastgelegen Helicon. De Nederlandse architect 
Sjoerd Soeters ontwierp dit gebouw aan het Parnas-
susplein. Het complex omvat drie identieke, deels 
getrapte schijven die het tramtraject overspannen. 

  Op de binnenplaats passeert u het sculptuur ‘The 
Well’ van Anthony Gormeley. U keert terug naar 
de Zwarteweg en gaat linksaf de Muzenstraat in. 

De Resident
U bevindt zich nu in de wijk ‘De Resident’ (Bouwjaar: 
1998-2002. Architecten: R. Krier, A. N. Natalini,  
C. Pelli, M. Graves, S. Sjoeters, B. Dirrix, P. Drijver). 
Deze postmoderne bebouwing verbindt de laag-
bouw in het historische centrum met de hoogbouw 
van het zakencentrum rond het Centraal Station.  
De wijk, die wel een stad binnen een stad genoemd 
wordt, ontstond eind jaren negentig. In samenwer-
king met tien architecten ontwierp de Luxemburger 
Rob Krier het stedenbouwkundig plan. Binnen 
dit project vormen kantoorgebouwen, woningen 
en voetgangerszones succesvolle combinaties. 
Andere kenmerken van ‘De Resident’ zijn de vele 
ondergrondse parkeergarages, de hoogwaardige 
architectuur en het gebruik van bakstenen voor de 
gevelbekleding, die de wijk een statige uitstraling 
geven. De verschillende Griekse namen verwijzen 
naar de klassieke godinnen van de kunst en weten-
schap, de Muzen. 

19 Zurichtoren
Architect: C. Pelli
De Zurichtoren, ook wel ‘Citruspers’ genoemd, 
is vooral markant vanwege het karakteristieke 
zeskantige koepeldak. Voor het opvallende ontwerp 
heeft de architect zich laten inspireren door het 
expressieve baksteengebruik van de Amsterdamse 
School, hetgeen voornamelijk aan de overhellende 
geveldelen in de Muzenstraat te zien is. 

  U loopt de Muzenstraat in en komt op het Muzen-
plein, in het hart van ‘De Resident’. 

Muzenplein
Het is de architect Natalini gelukt om in de dichte 
bebouwing een ovaalvormig plein in Mediteraanse 
stijl te creëren, dat knus en kleinschalig aandoet. 
Rondom het plein zijn appartementen gebouwd. 
Langs de aangrenzende straten en pleintjes staan 
gebouwen van de Italiaanse architect Adolfo 
Natalini en de Nederlanders architecten Gunnar 
Daan, Peter Drijver, Bert Dirrix en Thon Karelse. 

20 Muzentoren
Architect: R. Krier
De Muzentoren vormt samen met de kantoren 
Orion en Sirius de verbinding van de binnenstad 
van Den Haag met ‘De Resident’. De door 
de architect ontworpen poortfunctie van de 
Muzentoren wordt door het onderscheidende 
gebruik van zwarte bakstenen en de opvallende 
hoekligging geaccentueerd. De architect heeft een 
slimme oplossing voor het tramtraject door de wijk 
bedacht: hij laat trams via een poortje het gebouw 
Orion binnenrijden. Hierdoor wordt de symmetrie 
van de twee kleinere gebouwen doorbroken. 

 
U volgt de weg links langs de Muzentoren.

U loopt langs het beeld ‘Licht en Donker’, dat uit 
twee mannen bestaat die met de ruggen tegen 
elkaar staan. Zij symboliseren de tegenstrijdigheid 
van architect R. Krier; de ene figuur laat moedeloos 
het hoofd hangen en de andere staat fier rechtop. 

  U houdt links aan, steekt de trambaan over en 
loopt richting Turfmarkt. 

Links van u ziet u het Wijnhavenkwartier. Het ap-
partementencomplex Zwarte Madonna (Architect: 
C. Weber) is reeds afgebroken en de Ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Justitie zullen hetzelfde 
lot ondergaan. Zodoende wordt ruimte gecreëerd 
voor de nieuwbouw van twee ministeries, circa 
vijfhonderd woningen en diverse stedelijke voor-
zieningen. De totale verbouwing zal tenminste tien 
jaar in beslag gaan nemen. 

  Rechts passeert u het stadhuis. U kunt de hal van 
het stadhuis betreden.

21 Stadhuis en Openbare Bibliotheek
Bouwjaar: 1989-1995
Architect: R. Meier
De Amerikaanse architect Richard Meier ontwierp 
het stadhuis en de bibliotheek. Het bevat kanto-
ren, de vergaderzaal voor de gemeenteraad, een 
grote openbare bibliotheek, horecagelegenheden 
en winkels. Indrukwekkend is de veertig meter 
hoge hal. Het gebouw wordt door sommige mild 
spottend ‘IJspaleis’ genoemd. Het gemeentebe-
stuur geeft de voorkeur aan de bijnaam ‘Witte 
Zwaan’. Verzuim niet om even met de lift naar de 
elfde verdieping te gaan! Het stadhuis heeft het 
grootste overdekte atrium van Europa, met op de 
eerste etage de trouwzaal. In de hal worden vaak 
wisselende tentoonstellingen gehouden. 

9
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  Verlaat het Atrium aan de kant van het Spui en 
ga linksaf het Spuiplein op waar zich diverse 
theaters bevinden.

22 Dr. Anton Philipszaal
Bouwjaar: 1984-1987
Architect: P.G. Vermeulen 
De Dr. Anton Philipszaal aan het Spuiplein is de 
thuisbasis van het Residentie Orkest. De bouw 
betekende destijds een nieuw begin voor dit deel 
van de binnenstad. De concertzaal (1.800 stoelen) 
rijst op uit een glazen omhulsel waarin foyers en 
kantoren zijn ondergebracht. 

23 Lucent Dans Theater 
Bouwjaar: 1984-1987
Architect: R. Koolhaas 
Het Lucent Dans Theater is het eerste theater ter 
wereld, dat specifiek bestemd is voor een dansge-
zelschap, het Nederlands Danstheater. Opvallend 
zijn het golvende dak van de zaal en het kunstwerk 
op de toneeltoren. In de zaal is plaats voor 1.000 
personen. 

24 Mercure Hotel Den Haag Central 
Architect: C. Weber
Op het Spuiplein ziet u een met blauwe ‘tegels’ 
afgewerkt gebouw, dat dienst doet als hotel. 

Uit het plaveisel van het Spuiplein rijst in de zomer 
het water van een door Peter Struycken ontwor-
pen computergestuurde fontein op. Tegenover 
het Spuiplein, links van de Nieuwe Kerk, ziet u 
wederom een theatercomplex.

25 Theater aan het Spui
Bouwjaar: 1986-1993
Architect: H. Herzberger
In dit veelzijdige complex zijn de verschillende 
functies duidelijk te herkennen. Bovenaan 
bevinden zich woningen, links is het Haags 
Filmhuis ondergebracht, rechts een restaurant en 
in het midden is de toegang tot het twee zalen 
tellende theater gesitueerd. 

26 Nieuwe Kerk
Opvallend tussen de moderne architectuur staat 
de eerste protestante kerk in Den Haag. Een bij-
zonder bouwwerk doordat er geen pilaren in de 
kerk zijn en het dak direct rust op de zijmuren.  
Het orgel dateert uit 1702 en is van Johannes  
Duyschot. Het orgel werd in 1867 verbouwd door 
één van de beste orgelmakers van die tijd, het 
bedrijf van Christian Gottlieb Friedrich Witte.  
In de kerktuin bevindt zich het grafmonument van 
Spinoza. De kerk wordt niet meer voor diensten 
gebruikt. 

  U loopt richting de Grote Marktstraat. Rechts op 
de hoek bij de ingang van de tramtunnel staat ‘de 
kikker met paraplu’, een beeld van Karel Appel. 
U daalt de trap af en komt op het parkeerdek van 
het Souterrain. U loopt naar rechts en heeft van 
hieruit een prachtig zicht op de trambaan met 
perrons met parketvloer. 

27 Souterrain
Een betere doorstroming en bereikbaarheid van 
het openbaar vervoer in de Haagse binnenstad was 
in 1996 de aanleiding tot de bouw van het souter-
rain en de tramtunnel. OMA, het architectenbureau 
van Rem Koolhaas, maakte een reusachtig ontwerp 
voor een bijna 1,2 kilometer lang ondergronds 
bouwwerk met daarin een tramtunnel, twee onder-
grondse tramstations (Spui en Grote Markt), een 
parkeergarage en voetgangerspassages. U bevindt 
zich bij het station Spui, van hieruit heeft u via 
diverse entrees toegang tot de ‘stadslobby’. De 
perrons, voorzien van parket, hebben een lengte 
van elf meter zodat ook de langere voertuigen van 
RandstadRail hier probleemloos kunnen stoppen. 
In het ontwerp staat de reiziger centraal, openin-
gen in de straat en tussen de vloeren van het

souterrain zorgen ervoor dat de stations vanaf de 
straat gezien en verlicht worden. Station Spui heeft 
een internationale affichegalerij met steeds wis-
selende exposities. De combinatie van station en 
expositieruimte is uniek in de wereld. De bovenste 
twee lagen van de tramtunnel dienen als parkeer-
garage. 

  U verlaat het station via de trap aan de linkerkant 
(uitgang Grote Marktstraat) en komt in de Grote 
Marktstraat.

28 Spuihof
Architect: C. Dam
Het Spuihof, met 74 appartementen en winkels op 
de parterre, heeft aan de Grote Marktstraat een 
verspringende rooilijn, terwijl aan de kant van het 
Spui de gevel halfrond wegloopt. 
 
   U loopt de Grote Marktstraat in. Deze straat 

werd, naar ontwerp van de architect H.P. Berlage, 
aangelegd aan het begin van de 20e eeuw en 
bracht een verbinding tussen de oude binnenstad 
en de Prinsegracht tot stand.

29 Spuimarkt
Dit complex biedt plaats aan appartementen, 
winkels, warenhuizen, een bioscoop, uitgaans-
gelegenheden en horeca. Tijdens de sloopwerk-
zaamheden in 2003 zijn de resten van bouwwerken 
uit de 14e eeuw ontdekt. 

30 De Bijenkorf 
Bouwjaar: 1923-1926 
Architect: P.L. Kramer
Warenhuis De Bijenkorf valt op door de gevel 
waarin ‘golvend’ metselwerk en glasstroken 
elkaar afwisselen. De bouwstijl wordt aangeduid 
als Amsterdamse School, die zoals de naam al 
aangeeft, in de hoofdstad tot bloei kwam. Net 
als bij Berlage, is ook hier beeldhouwwerk in de 
gevel opgenomen. De in 1962 dichtgezette vide 
is in 1995 in aangepaste vorm hersteld. Van het 
oorspronkelijke interieur resteert alleen het in 
kostbare houtsoorten uitgevoerde trappenhuis, 
met lichtvensters van gebrandschilderd glas. 

31 Peek & Cloppenburg 
Bouwjaar: 1932 
Architecten: H.J.W. Thunnissen en J.H. Hendricks
Links ziet u het winkelpand van Peek & Cloppen-
burg. Het pand toont bijzonder fraai metselwerk. 
Bij een renovatie in de jaren negentig zijn de ge-
vels volledig hersteld en is het interieur gemoder-
niseerd. Boven de ingang is de gevel aangekleed 
met beelden van P. Biesiot. 

 
U loopt rechtdoor.

Op nr. 14 ziet u de oude stadsboerderij, die rond 
1700 is gebouwd. De binnenplaats werd ontdekt 
bij de aanleg van de Grote Marktstraat aan het 
begin van de 20e eeuw. 

32 De Volharding  -

Bouwjaar: 1927
Architecten: J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen
Dit opvallende gebouw werd gebouwd voor 
de socialistische coöperatie ‘De Volharding’, 
maar huisvest nu een kantoor. De architectuur 
is een synthese van De Stijl, het kubisme en de 
Nieuwe Zakelijkheid. De lichtbakken tussen de 
ramen kunnen worden gebruikt voor diverse 
reclamedoeleinden. 

33 Lutherse Kerk  -

Bouwjaar: 1754 
Architect: P. de Swart
De Lutherse Burgwal is vernoemd naar de Lutherse 
Kerk in classicistische stijl. Dit rijksmonument 
heeft een monumentale bakstenen voorgevel met 
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hoge rondboogvensters. Een rijkelijk bewerkte 
middentravee eindigt met een tympaan. Op het 
dak ziet u zwanen, die symbool staan voor de 
religieuze richting van deze kerk. 

  U komt nu op de Grote Markt, een plein dat met 
z’n vele cafés en terrassen een belangrijke rol in 
het Haagse uitgaansleven speelt. 

Grote Markt
Hier bevindt zich het tweede tramstation op de 
plaats waar in de 14e eeuw het Elizabeth Convenant 
stond. Een klooster waarvan, bij de bouw van de 
tunnel, de fundamenten en resten werden gevon-
den. De vele voorwerpen en kledingstukken uit dit 
rijke verleden hebben een plaats gekregen in de 
houten vloer van het noordperron. De Prinsegracht 
was in vroeger eeuwen de verbinding tussen de 
oude binnenstad en het Westland. Via deze gracht 
werd groente, fruit en kaas vervoerd. De gracht is 
aan het begin van de 20e eeuw gedempt om plaats 
te maken voor het opkomende verkeer. De ingang 
van het station aan de Grote Markt is een ‘grapje’ 
van architect Rem Koolhaas. Het dak van het souter-
rain is opgetild en het plein verlaagd. Hierdoor is 
een lensvormige opening ontstaan die daglicht 
toelaat tot op de perrons. De ondergrondse brug-
gen bieden goed zicht op de perrons, waarin de 
opgravingen uit de middeleeuwen te zien zijn.

34 Boterwaag  
Bouwjaar: 1650
De Boterwaag bestond uit twee panden: het 
Waaggebouw en Boterhuis. In de Waag werd de 
boter gewogen, waarna deze in het naastgelegen 
Boterhuis kon worden verhandeld. 

  U verlaat de Grote Markt en gaat rechtsaf de 
Vlamingstraat in. Na nr. 17 slaat u linksaf en 
betreedt u het winkelcentrum Haagsche Bluf.  
Op het plein aangekomen ziet u links twee 
replica’s van bekende panden in jugendstil. 
Behalve nr. 51, zijn alle panden op het plein 
replica’s. Wanneer u het gebied weer verlaat, 
komt u op de Dagelijkse Groenmarkt. U gaat 
rechtsaf en passeert de oudste herberg van  
Den Haag.

35 Stadsherberg ‘t Goude Hooft  
Sinds de middeleeuwen staat op deze plek 
stadsherberg ‘t Goude Hooft. In het midden van 
de 17e eeuw werd de herberg door een nieuw 
gebouw, waarschijnlijk naar een ontwerp van P. 
Post, vervangen. De herbouw in 1938 (Architect: 
F.A. Warners) gebeurde in ongeveer dezelfde 
vorm. Het interieur, in de stijl van de Delftse 
School, is goed bewaard gebleven. 

36 Maison de Bonneterie  
Architect: A. Jacot
Het gebouw van Maison de Bonneterie is een 
goed voorbeeld van hoe aan het begin van de 20e 

eeuw in veel Europese steden warenhuizen werden 
gebouwd. Met de pilasterachtige muurdammen 
tussen de vensters en de bekleding van de gevels 
met natuursteen, vertegenwoordigt het gebouw 
een architectonische stroming die ontstond als 
reactie op de vernieuwingen van onder andere 
H.P. Berlage. Het interieur wordt beheerst door de 
centrale lichtschacht, omgeven door galerijen en 
bekroond door een koepel met glas-in-lood.

37 Passage   
Bouwjaar: 1882-1885 
Architecten: H. Wesstra jr., J.C. van Wijk en 
J. Duynstee
Rechts komt u langs de hoofdingang van de 
Passage, het enige nog in Nederland bestaande 
voorbeeld van dit type overdekte winkelstraten. 
Dit is de meest monumentale ingang van de 
Passage. Vooral de zuilen en de hoge kap vallen 
op. In de tweede helft van de 19e eeuw was 
deze manier van bouwen in de grote Europese 
en Amerikaanse steden in trek. In één van de 
zalen boven de ingang werd in 1892 de eerste 
overzichtstentoonstelling gehouden van het werk 
van de twee jaar daarvoor overleden Vincent van 
Gogh. De vleugel naar de Hofweg is pas in 1928 
gebouwd in expressionistische stijl. De beide 
andere vleugels in neorenaissancestijl, naar de 
Spuistraat en het Buitenhof, dateren uit 1882. 

38 Pathé Buitenhof  
Bouwjaar: 1904
Architect: J. Mutters jr.
Gebouwd als zalencomplex voor het inmiddels 
afgebroken hotel ‘De Twee Steden’ aan de 
Hofweg, biedt dit art nouveau-gebouw thans 
onderdak aan een bioscoop. Bij een recente 
verbouwing is de gevel fraai hersteld.
 
39 Berlage-kiosk
Bouwmeester H.P. Berlage zorgde in de jaren 
twintig voor een nieuwe inrichting van het Buiten-
hof. Hij dempte een stukje van de Hofvijver voor 
het verkeer en ontwierp de kiosk (1924), waar oor-
spronkelijk bloemen en kranten werden verkocht. 
Onder de bomen staan opvallende banken van 
ontwerper Piet Zwart, die samen met onder andere 
Piet Mondriaan en Theo van Doesburg tot De Stijl-
groep behoorde.  

  U loopt nu terug en komt weer op de Dagelijkse 
Groenmarkt. Hier vindt u een aantal opvallende 
winkelpanden uit het begin van de 20e eeuw. 

Op nr. 22, op de hoek van de Venestraat, valt  
met name een hoog gebouw in Berlage-stijl op. 
Het was oorspronkelijk het kantoor van de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, een 
van de voorlopers van de Nederlandse Spoor- 
wegen (Bouwjaar: 1910. Architecten: L.C. Wes-
terhoff en J.G. Wattjes). Op nr. 33 en nr. 25 staan 
twee panden in jugendstil met veel glas (Bouwjaar: 
1906-1910. Architect: L.A.H. de Wolf). Rechts is 
een nieuw winkelcentrum ontstaan naar ontwerp 
van de Engelse architect John Outram. Het ge-
bouw kreeg vanwege het bijzondere kleurgebruik 
al snel de bijnaam ‘Snoeptrommel’. 

40 Oude Stadhuis  
Gebouwd in de 16e eeuw op de kelders van het 
middeleeuwse Hof van Brederode, waarin rond 
1450 het dorpshuis werd gevestigd, is dit een 
van de eerste voorbeelden van renaissance in het 
noordelijke gedeelte van Nederland. Het gebouw 
toont rijke interieurs in het 16e- en 17e-eeuwse 
gedeelte, dat ontworpen is door D. Marot.  
Op de rijk versierde voorgevel staat de spreuk: ‘Ne 
Jupiter Quidem Omnibus’ (‘Zelfs Jupiter kan het 
niet ieder naar de zin maken’). Boven het midden 
van de voorgevel bevinden zich beelden die 
‘Gerechtigheid’ en ‘Voorzichtigheid’ voorstellen. 
Ook ziet u het Haagse stadswapen met de 
ooievaar en een Latijnse spreuk, vrij vertaald ‘Wie 
zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich 

zacht’. Het complex werd tussen 1968 en 1975 
gerestaureerd. 

41 Grote of St. Jacobskerk  
Deze van oorsprong katholieke kerk stamt uit 
de 14e eeuw. Na een brand in 1539 werd de 
kerk geheel hersteld. In de 19e en 20e eeuw 
onderging de kerk diverse restauraties, waarvan 
de laatste in 1986-1987, toen de kerk tevens 
werd aangepast voor multifunctioneel gebruik. 
De toren kreeg in 1956 een houten bekroning 
ter vervanging van een neogotische, gietijzeren 
spits. Deze is geïnspireerd op de oorspronkelijke 
toren van na 1539. Het bouwwerk bestaat uit 
drie sterk contrasterende delen: de door zijn 
zeshoekige vorm zeldzame toren, het door een 
reeks puntgevels gemarkeerde schip en het 
hogere koor met zijn omgang en torentje op het 
dak. De kerk bezit vele kunstschatten waaronder 
een renaissance preekstoel (1550), wapenborden 
van Philips de Goede, twee gebrandschilderde 
ramen toegeschreven aan Dirk Crabeth (16e eeuw), 
op het hoogkoor het baldakijngraf voor admiraal 
Jacob van Wassenaer-Obdam (1667) en het uit 
1929 daterende Jan de Bakker-raam van Max 
Nauta. Het klokkenspel in de toren is gegoten 
door Melchior de Haze te Antwerpen in 1686 en 
uitgebreid door Eijsbouts te Asten in 1956. Van de 
drie luidklokken is de 6.500 kilo wegende Jhesus-
klok gegoten door de gebroeders Moer in 1541. 
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42 Hof ter Hage
Bouwjaar: 1955 
Architect: G. Friedhoff 
Het grote appartementencomplex ‘Hof ter Hage’ 
herbergde oorspronkelijk, naast het hoofdpost-
kantoor, een grote telefooncentrale. Het is een 
mooi voorbeeld van de sobere maar verzorgde 
overheidsarchitectuur uit de jaren vijftig. De PTT, 
thans TNT Post, heeft het grootste deel van het 
gebouw verkocht, waarna het in 1998 is verbouwd 
tot appartementencomplex. 

43 Kantoorgebouw Berlage  -

Bouwjaar: 1895 
Architect: H.P. Berlage 
De toren en het robuuste uiterlijk doen dit gebouw 
lijken op een Florentijns paleis. Zeer modern voor 
die tijd was het overvloedige gebruik van ‘schoon’ 
metselwerk en van beeldhouwwerken, die op 
belangrijke plekken van het gebouw zijn aange-
bracht. Het kantoor verrees in opdracht van de 
verzekeringsmaatschappij ‘De Nederlanden van 
1845’, voor wie Berlage in 1927 een veel groter 
kantoor zou bouwen aan de Raamweg. 

  Nadat u het kantoorgebouw bent gepasseerd, 
staat u bij de Drie Hoekjes even stil. De passage 
geeft een doorgang naar de Prinsestraat. U loopt 
de Oude Molstraat in. 

44 Oude Mannenhuis  -

Hier bevindt zich het voormalige Oude Mannen-
huis. De sobere bakstenen gevel bezit boven de 
ingang de gebeeldhouwde familiewapens van de 
stichter Jacob Frederik van Beieren van Schagen. 
Uit zijn legaat kon in 1772 een oude mannenhuis 
worden gesticht. In de Regentenkamer met fraai 
geschilderd behang is het kantoor van Stadsherstel 
Den Haag gevestigd. 

Naast het voormalige Oude Mannenhuis bevindt 
zich de Willibrorduskapel uit 1928 van architect 
J. Duijnstee in Delftse School-stijl. Op de eerste 
etage van het pand op nr. 35 bevindt zich een 
kapel, die in de 17e eeuw werd gebouwd als 
schuilkerk. Vanaf dit pand loopt nog steeds een 
steeg naar het Noordeinde, destijds een onopval-
lende toegangsweg tot de schuilkerk. 

Het voorname patriciërshuis op nr. 32 dateert uit 
de 16e eeuw en kreeg in 1747 z’n huidige gevel 
in Lodewijk XIV-stijl. De deuren rechts van de 
oude ingang dateren uit 1947. Op nr. 34 was de 
voormalige kweekschool voor rooms-katholieke 
onderwijzeressen gevestigd. De Oude Molstraat 
is een van de oudste straten in de Haagse 
binnenstad. De huizen bezitten gevels uit de 

17e, 18e en 19e eeuw, maar enkele – vooral aan 
de even zijde – dateren zelfs uit de 15e of 16e 
eeuw. Verschillende panden zijn thans eigendom 
van Stadsherstel Den Haag en rond 1980 
gerestaureerd.

45 Oud-Katholieke Kerk (Schuilkerk)   
Bouwjaar: 1720
Architect: D. Marot
Tussen de huizen aan de Juffrouw Idastraat en de 
Molenstraat ligt de Schuilkerk verborgen. De kerk 
beschikt over een rijk stucwerkinterieur in Lodewijk 
XIV-stijl met meubilair van een uitzonderlijke 
kwaliteit. Een hoogaltaar met altaarstuk van  
M. Terwesten, een preekstoel en een communie-
bank van J.B. Xavery. In het zijraam boven de deur 
van het vroegere pastoorshuis op nr. 7 prijkt een 
afbeelding van de Heilige Augustinus. 

  Aan het eind van de Oude Molstraat loopt u 
rechtsaf de Molenstraat in. Hier passeert u de 
Koningspoort, die vroeger toegang gaf tot paleis 
Noordeinde. 

46 Waalse Kerk -

Bouwjaar: 1808
Schuin tegenover Noordeinde 66 ziet u de Waalse 
Kerk. Deze eenvoudige neoclassicistische kerk is 
gebouwd met een gift van Lodewijk Napoleon en 
is vooral bekend om haar indrukwekkende orgel uit 
1885, ontworpen door de Fransman Cavaillé-Coll.  

47 Noordeinde  
Links van paleis Noordeinde bevindt zich het voor-
malige woonhuis van kroonprins Willem-Alexander. 
Hier woonde hij van 1995 tot aan zijn huwelijk 
met prinses Máxima. Het huis dateert uit 1757 en 
is gebouwd op de fundamenten van een oude 
behuizing uit de 16e eeuw. Het huis is vanuit paleis 
Noordeinde binnendoor te bereiken. Aan beide 
zijden van de trap is het monogram van de prins 
aangebracht. 

48 Paleis Noordeinde  
Het paleis, vroeger ‘Het Oude Hof’ geheten, 
ontstond door de verbouwing en uitbreiding van 
een 16e-eeuws huis dat de Staten van Holland 
in 1591 huurden voor Louise de Coligny en 
haar kinderen. In 1609 gaven de Staten het als 
geschenk aan Frederik Hendrik en zijn moeder.  
De grote verbouwing van 1640 gebeurde in 
opdracht van Frederik Hendrik en de bouw-
meesters waren J. van Campen en P. Post.  
Tot de Franse tijd diende het paleis als een van 
de residenties van de stadhouders. In 1813, 
na de inhuldiging van Willem I als koning der 
Nederlanden, werd een begin gemaakt met 
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een grote verbouwing en uitbreiding aan de 
achterzijde naar ontwerpen van de architecten 
Ziesenis en De Greef. Nadat het complex sinds de 
Tweede Wereldoorlog ruim dertig jaar voor andere 
bestemmingen was gebruikt, vond een grote 
restauratie plaats en kreeg het paleis zijn functie 
als werk- en ontvangstpaleis voor koningin Beatrix. 
Paleis Noordeinde is een prachtig voorbeeld van 
17e-eeuwse classicistische barok. Het hek tussen 
de beide vooruitspringende zijvleugels is tijdens 
de restauratie toegevoegd. Het ruiterstandbeeld 
van prins Willem van Oranje voor het hek dateert 
uit 1845. 

49 Gotische Zaal   
Bouwjaar: 1840-1842
Aan uw linkerhand ligt de Gotische Zaal, naar 
ontwerp van koning Willem II. De koning had in zijn 
jeugd in Oxford gestudeerd en uit die periode een 
grote interesse voor Engelse gotiek overgehouden. 
Na zijn troonbestijging liet hij aan de Nassaulaan, 
achter paleis Kneuterdijk en aan het Noordeinde 
enkele gebouwen in deze stijl optrekken. De 
Gotische Zaal diende voor de expositie van zijn 
schilderijencollectie. Door een lage vleugel is de 
zaal verbonden met paleis Kneuterdijk, waar hij 
woonde. De Gotische Zaal bezit een mooie houten 
overkapping, geïnspireerd op kapconstructies uit de 
Engelse gotiek. Het romantische orgel van J. Bätz uit 
1842, dat in 1855 uit de zaal was verwijderd, keerde 
na een restauratie in 1990 terug. Thans wordt het 
complex gebruikt door de Raad van State. 

Op het plein tussen de Gotische Zaal en het paleis 
Noordeinde staat een oude paardekastanje, waar 
iedere woensdagmiddag een postzegelmarkt 
werd gehouden. In 1987 werd op dit plein het in 
brons gegoten beeld van koningin Wilhelmina, 
vervaardigd door beeldhouwster baronesse Ch. van 
Pallandt, geplaatst. 

  U gaat nu terug over het Noordeinde en loopt via 
de Heulstraat naar de Kneuterdijk.

50 Raad van State   
Bouwjaar: 1716
Architect: D. Marot
Voor u in de hoek ziet u voormalig paleis Kneuter-
dijk. Dit woonhuis in Lodewijk XIV-stijl werd 
gebouwd voor Johan Hendrik, graaf van Wasse-
naer-Obdam. In de eerste helft van de 19e eeuw 
diende het als paleis voor koning Willem II en in  
de 20e eeuw onder andere als paleis van prinses 
Juliana. Nu maakt het voormalige paleis deel uit 
van de Raad van State.
 

 Sla linksaf de Parkstraat in.

51 St. Jacobuskerk   
Bouwjaar: 1875-1878
Architect: P.J.H. Cuypers
Verderop in de Parkstraat vindt u de St. Jacobus-
kerk. De toren van deze neogotische kerk is ruim 
negentig meter hoog. Het interieur met zijn rijk-
dom aan altaren, beelden en gebrandschilderde 
ramen behoort tot de best bewaarde uit de neo-
gotiek in ons land. De St. Jacobuskerk is een van 
de drie katholieke kerken, die gebouwd zijn nadat 
de katholieke hiërarchie in de 19e eeuw weer in 
ere was hersteld. 

52 Rusthof  -  
Bouwjaar: 1841-1870
Achter het huizenblok ligt het Rusthof, een van de 
vele hofjes die Den Haag nog rijk is. De ingang 
vindt u naast nr. 65. Een goed bewaard hofje dat 
is gesticht door Elisabeth Groen van Prinsterer-van 
der Hoop, echtgenote van de bekende staatsman. 
Het hofje werd bewoond door ongehuwde dienst-
bodes van ‘gereformeerde huize en van onberispe-
lijk gedrag’. 

  U keert terug naar de Kneuterdijk en slaat linksaf 
het Lange Voorhout op. 

Lange Voorhout
Deze L-vormige laan tussen de Kneuterdijk en 
het Tournooiveld behoorde oorspronkelijk tot het 
grafelijk gebied en werd in 1536 in opdracht van 
keizer Karel V met lindebomen beplant. Sinds de 
16e eeuw verrezen hier de statige woningen van 
de hofadel en hoge bestuursambtenaren. De be-
bouwing kreeg voornamelijk in de 18e eeuw haar 
huidige vorm. Op Prinsjesdag rijdt traditiegetrouw 
de Gouden Koets over het schelpenpad van het 
Lange Voorhout van paleis Noordeinde naar het 
Binnenhof. Van juni tot september vormt het Lange 
Voorhout jaarlijks het decor voor de beeldenten-
toonstelling Den Haag Sculptuur.

 Op het Lange Voorhout passeert u: 

53 Kloosterkerk    
Kenmerkend voor deze enige Hallenkerk uit ca. 
1400 zijn, in navolging van de Grote of St. Jacobs-
kerk, de hoge puntgevels in de gevel van de 
zijbeuk. Het interieur bezit houten tongewelven. 
De naam Kloosterkerk herinnert aan het middel-
eeuwse Dominicanenklooster waarvan dit bedehuis 
de kerk was. Na de Reformatie werd in het koor-
gedeelte de geschutgieterij gevestigd. In 1617 

namen de contra-remonstranten het overige deel 
van de kerk in gebruik. Sinds 1942 kerkt hier de 
Hervormde Duinoord-gemeente. De kerk bezit een 
Apostelraam van Lou Asperslagh, een mozaïek van 
het Laatste Avondmaal van Thorn Prikker, beide 
afkomstig uit de in 1842 afgebroken Duinoordkerk, 
en een Marcussenorgel. 

54 Pageshuis   
Bouwjaar: 1618
Het Pageshuis beschikt over een van de weinige 
17e-eeuwse trapgevels die Den Haag nog rijk is. 
Het huis diende oorspronkelijk als woning voor 
de meestergeschutgieter van de kanonnengieterij 
die in het koor van de Kloosterkerk was gevestigd. 
Vanaf 1748 woonden er pages van het stadhou-
derlijke, later koninklijke hof en sinds 1867 is het 
huis in gebruik door het Rode Kruis. Naast het 
Pageshuis, achter de poort, bevindt zich de muur 
uit de 15e eeuw die eens deel uitmaakte van een 
klooster, dat in de 16e eeuw werd afgebroken. 

Deze resten werden tijdens de nieuwbouw van de 
Algemene Rekenkamer ontdekt. 

55 Algemene Rekenkamer  
In dit pand is sinds 1867 de Algemene Reken-
kamer gevestigd. De Algemene Rekenkamer is 
het Hoge College van Staat, dat de financiën van 
het land controleert. De ontlastingsbogen boven 
de vensters en de sierankers verraden de vroeg 
17e-eeuwse oorsprong van de voorgevel. De 
houten kroonlijst dateert uit de 18e eeuw. Achter 
het pand verrees tussen 1992 en 1997, op de hoek 
van de Kazernestraat en de Kleine Kazernestraat, 
de nieuwbouw (Architecten: A. van Eyck en H. van 
Eyck) van de Algemene Rekenkamer. Dit echtpaar 
ontwierp een opvallende kantoorvleugel, die aan-
sluit op het oude gebouw van de Rekenkamer aan 
het Lange Voorhout. Bijzonder zijn de organische 
vorm van het gebouw en de blauwe tegels waar-
mee de gevels zijn bekleed. 
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56 Theater Diligentia   
Bouwjaar: 1805
In 1793 werd de Maatschappij Diligentia opgericht 
als een ‘Gezelschap ter Beoefening der Proefonder-
vindelijke Natuurkunde’. Nadat men had besloten 
behalve lezingen ook concerten te gaan houden, 
werd aan het Lange Voorhout het huidige Theater 
Diligentia gebouwd. Het gebouw heeft een ge-
pleisterde gevel in empire-stijl, bekroond door een 
gebogen fronton. In 1848 werd ‘Concert Diligentia’ 
opgericht. Na een grondige restauratie heropende 
het theater in januari 2004 haar deuren. 

57 Pulchri Studio   
Sinds 1900 is op dit adres de Haagse kunstenaars-
vereniging Pulchri Studio gevestigd. In dat jaar 
werd het pand, dat zijn huidige aanzien kreeg 
door een verbouwing in 1758, met tentoonstel-
lingszalen aan de achterzijde uitgebreid. Uit 1758 
dateert de prachtige Louis XIV-zaal met stucwerk 
in rococostijl. Het Genootschap Pulchri Studio is in 
1847 opgericht. Beroemde schilders uit de Haagse 
School, waaronder Israëls, Weissenbruch, Mesdag 
en de gebroeders Maris zijn van deze vereniging 
lid geweest.

Op nr. 32a vindt u het smalste huisje van Den 
Haag. Ooit moest er belasting betaald worden 
over de breedte van de ramen. Kennelijk wilde  
iemand heel graag op stand wonen, beschikte over 
weinig geld en liet daarom dit smalle huis bouwen. 
Tegenwoordig maakt het deel uit van  
de Hoge Raad.

58 Hoge Raad der Nederlanden  
Bouwjaar: 1734 
Architect: P. de Swart
Het pand waarin sinds 1988 De Hoge Raad der 
Nederlanden is gevestigd, is één van de mooiste 
adellijke woonhuizen in Lodewijk XIV-stijl van ons 
land. De zijvleugels uit 1760 zijn eveneens van P. 
de Swart in dezelfde stijl. Vanaf 1813, toen koning 
Willem I terugkeerde uit ballingschap, heeft het 
gebouw enkele jaren als paleis dienst gedaan 
omdat paleis Noordeinde werd verbouwd. Van 
1819 tot 1982 was hier de Koninklijke Bibliotheek 
gevestigd. Aan de achterkant in de Kazernestraat 
staan de standbeelden van alle rechtsgeleerden uit 
de vaderlandse geschiedenis. 

 U loopt naar het eind van het Lange Voorhout  

59 Hotel Des Indes -

Bouwjaar: 1858
Architect: A. Roodenburg
Op de hoek van de Vos in Tuinstraat ziet u het 
aloude Hotel Des Indes, dat na een grondige 
restauratie in 2005 haar deuren heropende. Het 
pand is gebouwd als stadsverblijf voor Baron 
van Brienen, die ook het landgoed Clingendael 
bezat. Sinds 1881 doet het gebouw dienst als 
hotel. In het fronton ziet u het wapen van Batavia. 
De vestibuletrappen en de grote foyer kregen 
hun huidige aanzien bij een verbouwing in 
1902. Vroeger kon men via een ‘porte-cochere’ 
met de koets naar binnen rijden en waar nu de 
foyer is, bevond zich een binnenplaats waar de 
koetsen konden keren. De plek waar nu de bar 
staat, fungeerde vroeger als paardenstal. Het 
hotel had in het verleden een speciale band met 
Nederlands-Indië omdat veel verlofgangers er een 
tijdelijk onderkomen vonden. Hotel Des Indes is 
de verblijfplaats geweest van talrijke vorstelijke 
personen, binnen- en buitenlandse staatslieden en 
kunstenaars met internationale bekendheid.

Denneweg
U kunt ook een kijkje nemen op de gezellige  
Denneweg. Deze straat was in de middeleeuwen 
een uitvalsweg naar Scheveningen en heeft een  
karakter dat bepaald wordt door 18e- en 19e-
eeuwse gevels. Op de Denneweg vindt u veel 
winkels, antiquairs en restaurants. Opvallend is het 
jugendstil-pand op nr. 56 (Architect: J.W. Bosboom) 
met de gietijzeren gevel en fraaie glasarchitectuur. 
Jugendstil werd in de tweede helft van de 19e 
eeuw veelvuldig toegepast. De gevelbekroning 
toont een kroon, die refereert aan de inhuldiging 
van koningin Wilhelmina in 1898.

60 Escher in Het Paleis   
Bouwjaar: 1760-1764
Architect: P. de Swart
Dit pand met het gouden balkon is gebouwd als 
Haagse residentie voor Anthony Patras, afgevaar-
digde van Friesland bij de Staten-Generaal. Napo-
leon logeerde hier in 1811 één nacht toen hij een 
bezoek bracht aan zijn broer Lodewijk Napoleon, 
koning van Holland. In 1845 kwam het gebouw 
in het bezit van het Koninklijk Huis. Van 1901 tot 
haar dood in 1934 woonde koningin-moeder 
Emma hier en sindsdien staat het bekend als paleis 
Lange Voorhout. In 1990 is het door de gemeente 
Den Haag aangekocht, waarna het gebouw in 
1991-1992 een renovatie heeft ondergaan. Thans 
doet het voormalige paleis dienst als permanent 
museum voor het werk van de wereldberoemde 
graficus en kunstenaar M.C. Escher.
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  Lopend vanaf Escher in Het Paleis komt u langs 
het kleinste huisje op nr. 80. 

Op nr. 92 is aan het einde van de 18e eeuw het 
Haagse Hopje ontstaan. Het snoepje is genoemd 
naar baron Hendrik Hop (1723-1808), oud gezant 
van de Staten van Holland. Toen de Fransen in 
1792 Brussel innamen, werd Hop naar Den Haag 
teruggeroepen. De baron was verslaafd aan koffie. 
Op een avond liet hij zijn kop met koffie, suiker en 
room op de kachel staan. De volgende ochtend 
bleek het koffiekaramel te zijn geworden. Later, 
toen Hop geen koffie meer mocht drinken, vroeg 
hij zijn buurman, bakker Theodorus van Haaren, 
de koffiekaramel te maken. In het begin werd de 

lekkernij ‘de brokken van baron Hop’ genoemd. In 
1880 kreeg het de naam Haagsche Hopjes.

61 Ambassade van de Verenigde Staten  
Architect: M. Breuer
Op de hoek van het Lange Voorhout en het Korte 
Voorhout is de Amerikaanse Ambassade gehuis-
vest. Tijdens het bombardement op 3 maart 
1945 werd de gehele bebouwing aan het Korte 
Voorhout, op de Koninklijke Schouwburg na, 
verwoest. Op de hoek met het Lange Voorhout 
bouwde de Amerikaanse architect eind jaren vijftig 
dit ambassadegebouw. 

 Steek het Korte Voorhout over.  
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62 Koninklijke Schouwburg   
Bouwjaar: 1766-1774
Architect: P. de Swart
Het voorste gedeelte van de Koninklijke Schouw-
burg met de gebogen façade is slechts een deel 
van het grote paleis, dat nooit werd voltooid.  
In 1804 kreeg het gebouw de bestemming als 
schouwburg, waarvoor aan de achterzijde een zaal 
werd gebouwd die in 1863 zijn huidige aanzien 
kreeg. In 1991-1992 vond een restauratie (Archi-
tect: Sol LeWitt) plaats, waarbij de hal moderne 
toegangsdeuren kreeg en tegen de zijgevel een 
nieuwe kassaruimte werd aangebouwd.
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 Steek het Korte Voorhout over.  
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66 Kabinet der Koningin   
Bouwjaar: 1633
Dit pand aan de Korte Vijverberg is in 1724 
verhoogd en inwendig verbouwd. In de 19e eeuw 
woonde hier de antirevolutionaire staatsman Groen 
van Prinsterer. Thans is in het pand het Kabinet 
van de Koningin gevestigd. Tegenover dit pand 
is in de bestrating een hardstenen windroos met 
een pijl op het noorden zichtbaar. Deze dateert 
waarschijnlijk uit de 17e eeuw.

  Als u even verder loopt, bent u weer op het Plein, 
waar deze wandeling eindigt. Van hieruit kunt 
u nog gaan winkelen of een bezoek brengen aan 
één van de vele musea.

Verdere informatie over deze en andere 
wandelingen is verkrijgbaar bij:

VVV Den Haag/Haags Uitburo
Hofweg 1 (tegenover Binnenhof)
2511 AA Den Haag

Toeristische informatie 
0900 340 35 05 (€ 0,45 p/m)
info@denhaag.com
www.denhaag.com
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Iets verderop passeert u op nr. 5 de voormalige  
St. Jorisdoelen, daterend uit de 17e eeuw.
De gevelsteen in de lijstgevel uit de 18e eeuw 
stelt ‘St. Joris met de draak’ voor en draagt het 
jaartal 1625. Rechts boven de gevel steekt een 
achthoekig torentje uit dat bij het 17e-eeuwse 
Doelengebouw hoorde.

63 Haags Historisch Museum   
Bouwjaar: 1636
Architect: A. van ‘s-Gravesande
Op de hoek van het Tournooiveld en de Korte 
Vijverberg ziet u het pand van de voormalige 
St. Sebastiaansdoelen, waarin sinds 1986 het 
Haags Historisch Museum is ondergebracht. Het 
pand met zijn door ionische pilasters versierde 
en met een fronton bekroonde middenpartij, 
werd gebouwd voor de handboogschutters 
van St. Sebastiaan. Het is een goed voorbeeld 
van classicistische barok. Het museum laat u 
kennismaken met de geschiedenis van Den Haag 
en haar bewoners door de eeuwen heen.

Op deze hoek ontrolt zich één van de mooiste 
stadsgezichten van Nederland, met links het  
Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis  
en vlak daarnaast, in het kleine torentje, de werk-
kamer van de minister-president. Aan de overkant 
ziet u de Gevangenpoort en op de achtergrond de 
toren van de Grote of St. Jacobskerk. 

  U steekt het Tournooiveld richting Hofvijver over 
en komt aan het begin van de Lange Vijverberg. 

Waarschijnlijk werd een duinmeertje naast 
het Binnenhof in de 14e eeuw vergroot tot de 
tegenwoordige Hofvijver. De Lange Vijverberg 
ontstond door het opgegraven zand. De 
bebouwing langs de Lange Vijverberg kreeg haar 
huidige aanzien grotendeels pas in de 18e eeuw. 

64 Huize Schuylenburch   
Bouwjaar: 1715
Architect: D. Marot
Aan de overkant van de weg treft u het indruk-
wekkende pand Schuylenburch aan met zijn 
natuurstenen gevel in Hollandse barok. Het 
huis fungeert thans als residentie van de Duitse 
ambassadeur.

65 Museum Bredius  
Bouwjaar: 1756
Architect: P. de Swart
Dit vroegere herenhuis is het linker van drie 
voorname panden die door de stadhouderlijke 
architect als één geheel werden gebouwd.  
Na een grondige restauratie werd in de fraaie 

rococo-interieurs de schilderijencollectie van 
Abraham Bredius ondergebracht. Naast werk van 
Rembrandt, Cuyp en Van der Neer, zijn ook werken 
te zien van minder bekende meesters.

Wandelend langs het water van de Hofvijver ziet u 
in het plantsoen het bronzen beeld van de zittende 
man, dat de raadspensionaris Johan van Oldenbar-
nevelt voorstelt. Hij werd op het Binnenhof in 1609 
onthoofd. Het beeld is vervaardigd in 1954 door 
L. van Wenkebach. Dichtbij het Tournooiveld staat 
langs de vijver het bronzen beeldje van ‘Haagsch 
Jantje’, dat herinnert aan het kinderliedje: ‘In Den 
Haag daar woont een graaf …’. Met Jantje zou 
de zoon van graaf Floris V zijn bedoeld, die in 
1299 op vijftienjarige leeftijd overleed. Het beeld 
dateert uit 1976 en de kunstenaar is Ivo Coljé.

  U slaat rechtsaf en komt uit op de Korte Vijver-
berg die in 1636 werd aangelegd.
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