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PROLOOG. DE TOPOGRAFIE VAN DE MACHT: HET BINNENHOF 
 
 
We staan bij een monument, een boek van steen, een gelaagd systeem van betekenissen, een document, 
een archief. 
We staan bij het Binnenhof in Den Haag, de plek van het oude hof van de graven van Holland. Dit is de 
plek waar het gebeurde. Hier kwamen de Staten van Holland bij elkaar, voor de Opstand alleen op 
uitnodiging van de landsheer, vanaf 1578 op eigen initiatief, in hun eigen vergaderzaal, omringd door hun 
eigen regerings- en bestuursorganen. Andere gebouwen, waarvan zij ook de eigenaars waren geworden, 
stelden zij ter beschikking van de Prins van Oranje, hun stadhouder, met zijn Secretarie en zijn 
Domeinraad, van de Staten-Generaal (sinds 1588, toen Leicester zijn verblijf ontruimde) en van de Raad 
van State, de Generaliteitsrekenkamer, de Generaliteitsmuntkamer, de Raad van Brabant en de 
Generaliteitsfinanciekamer. De meeste regerings- en bestuursorganen van Holland en de Generaliteit 
waren op het Binnenhof gevestigd; bovendien woonden hier deurwaarders, kamerbewaarders en 
conciërges, lakeien, hellebaardiers, de lijfarts van de Prins en ander hof- en dienstpersoneel. In dit complex 
werd ook archief gevormd, beheerd en gebruikt, steeds meer archief: de groei van de archieven 
veroorzaakte telkens weer ruimtegebrek en was een van de redenen van de verbouwingen en nieuwbouw 
die hier gedurende twee eeuwen werden ondernomen. De geschiedenis van het Binnenhof is ook de 
geschiedenis van die archieven. 
 
 
 
 

 
 
Afb. 1. Het Binnenhof in 1616. Rechts van de kerk de griffie en de vergaderruimten van de Staten-Generaal.1 
 
 

                                                
1 C. Bos en J.J. van Harn, Plattegrond van ’s-Gravenhage, 1616, detail.Haags Gemeentearchief, Verzameling prenten 
en kaarten, cat. nr. 543.01, inv. z.gr. 0007. 
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De directe omgeving van het Binnenhof zag er onder de Republiek heel anders uit dan nu. Het was 
omringd door water: de Hofvijver aan de noordkant en een dubbele gracht langs de andere drie zijden. Er 
waren drie toegangen. De hoofdtoegang, een poort met een ophaalbrug, was gelegen aan het Buitenhof en 
werd de Stadhouderspoort of Middelpoort genoemd.2 Aan de zuidzijde, de kant van het huidige gebouw 
van de Tweede Kamer, lagen aan de buitengracht de Spuipoort en aan de binnengracht de Zuiderpoort of 
Achterpoort en aan de oostkant, aan de kant van het Plein, lag de Maurits- of Grenadierspoort. 
In 1861 werd de Spuipoort gesloopt en in 1862 werd de gracht gedempt en werden de drie bruggen erover 
afgebroken.3 Het aanzien van het Buitenhof als besloten plein veranderde volledig door de doorbraak 
tussen het Buitenhof en de Groenmarkt, de Gravenstraat (1861), de doorbraak tussen het Buitenhof en de 
Spuistraat, de Passage (1885), de doorbraak ontworpen door Berlage tussen het Buitenhof en het einde 
van het Spui, de Hofweg (1914).  
 
Het Binnenhof is een betekenisvolle locatie. De Statenzaal, de Trêveszaal en de griffie waren met elkaar, 
met de andere gebouwen in het generaliteitskwartier en met de kwartieren van Holland en de Prins door 
muren, poorten, trappen en galerijen verbonden en ook door de hiërarchie van de macht. 
Achtereenvolgende herinrichtingen, uitbreidingen, verfraaiingen en verbouwingen waren tekens van 
machtsverschuiving, staatkundige verandering en verandering in de politieke cultuur. Na de Bataafs-Franse 
omwenteling, die  een einde maakte aan de Staten-Generaal en de andere staatsinstellingen van de 
Republiek, ging dit proces van betekenisgeving door. Nadat de gebouwen rond het Binnenhof door hun 
oude bewoners aan verwaarlozing waren prijs gegeven en de nieuwe Departementen van Algemeen 
bestuur ze aan hun eigen behoeften hadden aangepast, werden ze in de negentiende eeuw zodanig 
gerestaureerd en gereconstrueerd dat ze tegelijkertijd een roemrucht nationaal verleden en de 
constitutionele eenheidsstaat konden representeren. Die tekenen van nationale identiteit werden in de 
twintigste eeuw met de architectonische symbolen van het moderne Nederland opgefrist.  
We beginnen onze rondgang bij het gebouw van de Tweede Kamer, dat in 1992 in gebruik werd 
genomen. Het staat symbool voor de Nederlandse identiteit: in beelden van tulpen, gras, lucht en strand 
representeert het het Nederlandse landschap en in glazen wanden onze transparante politieke cultuur. Het 
hele Binnenhofcomplex is een symbool van steeds veranderende staatkundige identiteiten. Vóór 1992 
heeft men er vooral de democratische eenheidsstaat, de constitutionele monarchie en de roemvolle 
Nederlandse geschiedenis willen afbeelden. En voordien, in de tijd waarin de archieven van de Staten-
Generaal werden gevormd, was het gebouwencomplex van het Binnenhof een uitdrukking van de federale 
staatsstructuur en de dominantie van Holland in het bondgenootschap. En in al die perioden was het 
Binnenhof de plaats waar de glorie en de tragiek van de geschiedenis van de gebouwen afstraalde. 
 
We lopen van het gebouw van de Tweede Kamer richting Hofvijver. We komen eerst langs de 
zogenaamde Kortenhorstvleugel van het oude gebouw van de Tweede Kamer. Deze vleugel lijkt op het 
eerste gezicht achttiende-eeuws, maar is in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd. 
Kees Metz, oud-bouwcoördinator van de Tweede Kamer,  karakteriseerde het als typisch voorbeeld van 
aangepaste historiserende architectuur en nomineerde het in 2006 in het kader van het NOVA-
programma ‘De beuk erin’ als de lelijkste plek van Nederland.4 
We gaan de hoek om en lopen langs de inmiddels verdwenen Stadhouderstuin, de tuin van Maurits, die in 
1914 moest wijken voor de Hofweg,  de doorbraak tussen het Buitenhof en het Spui.5 Daarna zien we aan 
onze rechterhand de Middelpoort of Stadhouderspoort. Deze poort maakte deel uit van het oude 
Stadhouderlijk kwartier, dat een groot deel van de westzijde van het complex, de zijde aan het Buitenhof, 
omvatte. Alleen de stadhouder mocht er doorheen met zijn gevolg. Maurits vestigde zich hier in 1585, 
kort nadat de Staten van Holland hem als hun stadhouder hadden aangesteld. Hij bouwde tussen 1592 en 
1598 enkele tientallen meters verderop, op de hoek van het Binnenhofcomplex aan de Hofvijver, de toren 
die de Maurits- of Stadhouderstoren werd genoemd. In de tweede helft van de achttiende eeuw verhuisde 
de stadhouder naar zijn nieuwe paleis aan de zuidzijde van het Binnenhof, de kant van het nieuwe 
Tweede-Kamer-gebouw. Het gedeelte van het complex waar Maurits ooit woonde was toen al door de 
Hollandse bestuursorganen in gebruik genomen.  
 
                                                
2 De Gevangenpoort, die toegang gaf tot het Buitenhof, was de voorpoort. 
3 Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 161-162. 
4 Zie Nova - Den Haag Vandaag http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws/8834 (geraadpleegd 25/08/2009). 
5 Zandvliet, ‘Het Hof van een dienaar met vorstelijke allure’, 315-316. 
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Afb. 2. Het Binnenhof rond 1700. Op de plattegrond van de eerste verdieping zijn de ruimten a en b – b2 de 
Statenzaal en de Trêveszaal. Links van de Treveszaal liggen de besogne- en vertrekkamers van de Admiraliteiten en 
rechts de conferentiekamer van HHM met de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer.  Op de begane grond 
zijn a en b het archiefdepoten de vergaderruimten van de Generaliteitsrekenkamer.  V is de griffie en U de Franse 
Kerk.6  
 
We lopen door de poort. Van hieraf kunnen we een groot deel van het Binnenhofcomplex overzien. Dit 
complex, met de ijscoman op het binnenplein, is, zo schreef Van Pelt in 1984,  “niet alleen het symbool 
van de onafhankelijkheid van onze natie, maar vooral van de vrijheid van elke burger. Met uitzondering 
van de korte perioden in zijn geschiedenis dat buitenlandse potentaten ons dachten te kunnen regeren, 
was het in de vaak onvoldoende ruimte en nauwelijks decorum biedende vertrekken van het rond de 
Grote Zaal gelegen complex gebouwen dat door vrije steden benoemde, of door een vrij vol gekozen 
afgevaardigden de toekomst van het land bepaalden. Niet als bolwerk van macht is het Binnenhof 
zevenhonderd jaar uniek; als veste van gezag ter wille van de vrijheid van de natie, de steden en van elk 
individu binnen de Nederlandse grenzen is het tot een waarlijk centrum van ons land geworden.”7  
We lopen een stukje het Binnenhofplein op. Ook in de tijd van de Republiek was dit plein voor iedereen 
vrij toegankelijk. Aan onze rechterhand zien we het paleis in neo-classisistische stijl, dat Holland tussen 
1767 en 1793 voor een half miljoen gulden voor de stadhouderlijke familie liet bouwen. De balzaal werd in 
1815 de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Het werd in de jaren 1878-1883, toen het hele Binnenhof 
een opknapbeurt kreeg gerestaureerd.  
Links van het paleis en rechts van de Spuipoort waren de drukkerij en het woonhuis van de familie 
Scheltus gelegen, de ordinaris drukker van zowel de Staten van Holland als de Staten-Generaal. Al in 1669, 
toen Holland en de Staten-Generaal besloten minder te laten kopiëren en meer te laten drukken, had 
Scheltus zich op het Binnenhof gevestigd, maar in 1767, toen aan de zuidzijde van het Binnenhof het 
nieuwe paleis werd gebouwd, had hij van de Hollandse Rekenkamer een betere behuizing gekregen.8 
Verder weg, aan de andere kant van de Spuipoort, achter de Ridderzaal, in de buurt van het goud- en 
                                                
6 Calkoen, ‘Het Binnenhof 1247-1747’, 134.  
7 Van Pelt, ‘Het Binnenhof als speelplaats voor architecten’, 7-8. 
8 Schneider, Landsdrukkerij, 62, 98. 
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zilversmidskeurhuis bevonden zich de lokalen van de Generaliteitsmuntkamer, maar als die er nog zouden 
staan, zouden we die vanaf de Middelpoort niet kunnen zien. 
 
We kijken nu naar links. Meteen na de poort begint een zuilengalerij. Die werd tussen 1620 en 1623 door 
Maurits gebouwd als onderdeel van zijn nieuwe stadhouderlijke paleis9, waarvan een gedeelte na de dood 
van Willem II door de Staten van Holland in gebruik werd genomen. De galerij sluit aan op een oudere 
galerij langs de noordzijde van het Binnenhof aan de kant van de vijver, waar de vergaderzaal van de 
Staten van Holland was gevestigd en de zalen, kantoren en kamers van hun secretarie, de Gecommitteerde 
Raden van het Zuiderkwartier en de raadpensionaris. Tussen 1652 en 1658 bouwde Pieter Post voor de 
Statenvergadering, die voorzien wenste te worden van ‘commodieuser en aaansienelijcker plaetse’10 op de 
eerste verdieping een nieuwe vergaderzaal. In 1848 werd hier de Eerste Kamer gevestigd.11 
Tussen deze gebouwen en de Binnenpoort, die we recht voor ons zien, staat een gebouw waar nu het 
Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de minister-president zijn gehuisvest. In de tijd van de 
Republiek stonden hier drie gebouwen: vanaf de Middelpoort van links naar rechts de Hofkapel, de griffie 
van de Staten-Generaal en -  tot de Binnenpoort - het gebouw van de Generaliteitsrekenkamer, op de 
begane grond, en de Staten-Generaal, op de eerste verdieping. 
Links van de Binnenpoort zien we een kleinere poort, die via een trappenhuis toegang geeft tot de 
Statenzaal, de Trêveszaal en de andere vergaderruimten van de Staten-Generaal. Deze poort was alleen 
bestemd voor de gedeputeerden ter Staten-Generaal (Haar Hoog Mogenden) en alle andere 
hoogwaardigheidsbekleders die in een vergadering van de Staten-Generaal compareerden of aan een 
conferentie met gecommitteerden van de Staten-Generaal deelnamen. Gezanten beneden de rang van 
ambassadeur die voor een conferentie met de Staten-Generaal naar het Binnenhof kwamen, werden 
beneden aan de trap door twee gedeputeerden opgewacht en naar boven begeleid.12 Poort, trappenhuis, 
Statenzaal en Trêveszaal zijn min of meer in hun zeventiende- en achttiende-eeuwse staat bewaard 
gebleven. 
 
 

 
Afb. 3. Het Binnenhof in de 18e eeuw met in het midden de Grote Zaal, met links daarvan de Binnenpoort en 
daarnaast de kleinere poort die toegang verschafte tot de trap naar het kwartier van de Staten-Generaal. Het gebouw 
met de zuilengalerij links op de voorgrond behoort tot het kwartier van de Staten van Holland.13  
 
Schöffer zag in de gebouwen van de Staten van Holland en de Staten-Generaal de politieke verhoudingen 
weerspiegeld. De ruimten van de Staten-Generaal staken maar magertjes af bij die van de Staten van 
Holland, vond hij. Het kwartier van de Staten-Generaal was onaantrekkelijk, gelegen “in een weinig 
                                                
9 Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 128; Zandvliet, ‘Het Hof van een dienaar met vorstelijke allure’, 44. 
10 Res. Staten van Holland 02/10/1651. 
11 Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 131; Schwencke, Wandelingen door Oud-Den Haag, 95-96. 
12 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 141. 
13 Haags Gemeentearchief, Prentenverzameling, cat, nr. 7368a01, inv. nr. kl. B 237. 
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ogelijke hoek opzij van de Ridderzaal, te klein eigenlijk voor grote vergaderingen en zonder waardige 
ingang.”14 Helemaal volledig is die politieke analyse niet. Deze plek op het Binnenhof was van oudsher 
gereserveerd voor de woonvertrekken van de landsheer. De graven hadden er met veel genoegen 
gewoond, Karel V verbleef er als hij in Holland was (hij vond dit gedeelte “het vermaakelijkste van ’t 
gansche Hof”) en voordat de Staten-Generaal erin trokken had Leicester er geresideerd. 15 Met een andere 
plek hadden de Staten-Generaal geen genoegen genomen. En wat de waardigheid van de ingang betreft: in 
de diplomatieke praktijk van alledag werden buitenlandse gezanten door deze poort geleid, maar als 
ambassadeurs hun geloofsbrieven kwamen aanbieden, werden ze bij de ingang van de Ridderzaal 
ontvangen en via de Ridderzaal naar de kwartieren van de Staten-Generaal begeleid.16 Na het afscheid 
gingen ze, ook weer onder begeleiding, dezelfde weg terug. 17 In 1660 volgde ook Karel II deze route toen 
hij, voordat hij uit zijn ballingschap naar Engeland terugkeerde om daar tot koning te worden gekroond, in 
een plechtige audiëntie van de Staten-Generaal afscheid nam.18 
 
We lopen straks diezelfde route en lopen daarom nu eerst in de richting van de Ridderzaal, over het 
Binnenhofplein, de vroegere voorhof van het Binnenhof. De Ridderzaal, die door tijdgenoten de Grote 
Zaal van het Hof van Holland werd genoemd, is een van de oudste onderdelen van het 
Binnenhofcomplex. Oorspronkelijk was ze de pronkzaal van de Hollandse graaf en Rooms- koning 
Willem II. Na het begin van de Opstand werd ze voor ceremoniële doeleinden gebruikt door Holland, de 
stadhouder en de Staten-Generaal. In beide zalen daarachter (de Rolzaal en de De Lairessezaal) was sinds 
1511 het Hof van Holland gevestigd. Andere provinciale bestuursorganen zoals de Rekenkamer, het 
Leenhof en de Leen- en registerkamer, waren gevestigd in de ruimten die tegen de noordgevel van de 
Grote Zaal waren aangebouwd. Hendrik van Wijn kreeg er een werkkamer toen hij in 1802 als archivaris 
van de Bataafse Republiek werd aangesteld. Deze gebouwen werden bij de restauratie van het 
Binnenhofcomplex in 1879 gesloopt. 
De Grote Zaal had vooral een representatieve functie. Het was de pronkzaal van de graven geweest en 
werd min of meer de pronkzaal van de stadhouder. Maurits liet aan de zoldering de wimpels, vaandels, 
standaarden, scheepsvlaggen en keteltrommels ophangen die door het Staatse leger en de Staatse vloot in 
Europa en in West- en Oost-Indië op de vijand waren veroverd en die hij als kapitein- en admiraal-
generaal van de Unie aan de Staten-Generaal had aangeboden.19 Zo fungeerde de zaal ook als pronkzaal 
van de generaliteit. In 1808 werden de vaandels op last van koning Lodewijk overgebracht naar de 
Burgerzaal van het Paleis op de Dam en vervolgens in 1960 naar het Legermuseum in Delft, waar ze 
werden gerestaureerd. 20 
Als er geen bijzondere evenementen waren was de Grote Zaal een onderdeel van het dagelijks leven van 
degenen die op en rond het Hof leefden en werkten of er op bezoek kwamen. Aan de zijkanten waren 
winkeltjes getimmerd voor boekverkopers, kramers en aanvankelijk ook slagers. In mei tijdens de kermis 
op het Buitenhof werden er allerhande snuisterijen verkocht.21 In de achttiende eeuw werden de winkeltjes 
alleen nog door boekverkopers gebruikt. Vanaf 1708 werd de zaal ook gebruikt voor de trekking van de 
generaliteitsloterijen, wat haar de bijnaam Loterijzaal bezorgde.22 Sindsdien stond tegen de oostmuur van 
de zaal een podium met een reusachtig loterijrad. 
De Grote Zaal werd zelden als vergaderzaal gebruikt. Dat hier de vergadering van de Staten-Generaal van 
1581 heeft plaatsgevonden waarin Philips werd afgezworen is een mythe. Wel werd hier in 1651 de Grote 

                                                
14 Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 66-67. 
15 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 137; Moll, ‘De Haagsche monumenten van geschiedenis en kunst’, 55; 
Calkoen, ‘Het Binnenhof.’ 
16 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 138. 
17 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 111-112. 
18 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 135. 
19 De oudste waren de achtendertig vaandels en een cornet die het Staatse leger in 1597 bij Turnhout op de troepen 
van Mondragon buit maakte en de jongste vermoedelijk de zevenentwintig vaandels die Jacob Pieter van Braam in 
1784 veroverde op de Boeginezen in de Straat van Malakka. Sommige waren voorzien van houten bordjes waarop de 
tijd en de plaats van hun verovering waren geschreven. De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 112-113.Veel van die 
vaandels en vlaggen zijn zichtbaar op het schilderij van Dirk van Deelen van de Grote Vergadering van 1651. 
20 Legermuseum: Trofeeën uit de Tachtigjarige oorlog; Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 161. 
21 De winkeltjes moeten niet als een burgerlijk gebrek aan respect voor riddders worden opgevat. In Westminster 
Hall kon men hetzelfde zien, “but not so much and much neater”: Pepys, Diary and Correspondence, 130. 
22 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 112. 
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Vergadering van de Staten-Generaal gehouden, maar daar deden dan ook meer dan driehonderd 
gedeputeerden aan mee. De Staten van Holland lieten de winkeltjes die er stonden afbreken, aan de lange 
zijden tribunes bouwen, in het midden een tafel plaatsen, de vaandels, standaarden en wimpels een 
schoonmaakbeurt geven en veel andere vendels uit het arsenaal van de Prins naar de zaal overbrengen.23 
Na de Grote Vergadering brachten ze de zaal weer in haar oude staat terug. De Staten-Generaal hebben 
hem nooit meer als vergaderzaal gebruikt; de Grote Vergadering van 1717 vond in de gewone 
vergaderzaal plaats. 24 
 

 
 
Afb. 4. De Grote Zaal in 1760. Links en rechts de boekenstalletjes, achterin het loterijrad en bovenin de 
oorlogstrofeeën. Tekening van Hendrik Pothoven. 25 
 
Een groot deel van het Binnenhofcomplex waaronder de Grote Zaal was in de eerst helft van de 
negentiende eeuw een bouwval geworden. Tussen 1853 en 1904 en werd het complex verbouwd en 
gerestaureerd. Het gevarieerde, rommelige en verwaarloosde aanzien dat het Binnenhof gedurende een 
bouwgeschiedenis van eeuwen had gekregen, moest verdwijnen. Over wat ervoor in de plaats moest 
komen was men het niet eens. Sommigen wilden in neogotische bouwstijl het grafelijk slot reconstrueren 
en anderen wilden het Binnenhof de glorie van de Gouden Eeuw laten uitstralen in de stijl van de 
Hollandse neorenaissance. Rijksbouwmeester W.N. Rose, die in 1860 de opdracht kreeg om de Grote 
Zaal te verbouwen, koos voor de eerste optie. De bestaande houten kap vond hij er te zeventiende-eeuws 
uitzien. Hij verving hem onder grote publieke verontwaardiging door een gietijzeren dakconstructie op 
                                                
23 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 116-117; Obreen, ‘Veroverde vaandels’, 20-21; Postma, Holland in vroeger 
tijd, 348-349. 
24 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 313. 
25 Haags Gemeentearchief, Prentenverzameling, cat. nr. 3065a01, inv. nr. z. gr. 484. 
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gietijzeren kolommetjes in neogotische vormen, die naar zijn overtuiging beter aan de geest van de 
dertiende eeuw beantwoordde. 26 Men stelde voor de zaal te gaan gebruiken als erezaal, waar de oude 
vaandels en andere historische objecten de roemrijke geschiedenis van het vaderland levend konden 
houden, of als museum van oudheden, vaderlandse kunst, zeden en beschaving. 27 Maar een nieuwe 
bestemming werd pas in 1878 gevonden: depot voor het oud-archief van Binnenlandse Zaken.28 
Tussen 1878 en 1883 werd onder toezicht van onder anderen Victor De Stuers, die als referendaris van 
Binnenlandse Zaken het erfgoedbeleid vorm gaf, en architect Pierre Cuypers een tweede veel ingrijpender 
restauratie uitgevoerd. De gevel van de Grote Zaal werd gerestaureerd in neogotische stijl, waarbij de 
originele torenspitsen en de trap uit 1806 werden vervangen. De rest van de bebouwing van het 
Binnenhof daarentegen werd gerestaureerd in een imitatie van de oud-Hollandse neorenaissancestijl uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw, met trapgevels en speklagen. 29 Dat was meestal niet de 
oorspronkelijke stijl, maar Cuypers werkte volgens de opvatting van de Franse architect Viollet-le-Duc 
“Restaurer c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé a un moment donné.” 30  
 
 

 
Afb. 5. Reconstructie van de plattegrond van de eerste verdieping van het Generaliteitskwartier aan het Binnenhof 
vóór 1853. Boven de Grote Zaal, onder de Hofvijver, rechts de Hofkapel en het kwartier van de Staten van Holland. 
De Statenzaal (97) is  verdeeld in vergaderruimten voor de Eerste en de Tweede Kamer.31  
 
De derde fase van de restauratie, uitgevoerd tussen 1898 en 1904, betrof vooral de Grote Zaal en de 
andere grafelijke zalen. Deze werden “zo duidelijk gerestaureerd, dat men van een herbouw moet 
spreken.”32 Volgens De Stuers en Cuypers, die opnieuw de leiding hadden, moest dit complex qua uiterlijk 
weer een Middeleeuws slot worden en moest het beantwoorden aan het ideaalbeeld van de dertiende-
eeuwse gotiek.33 De achttiende-eeuwse gebouwen aan de zijkant, tegenover de Hofkapel, waar de Leen- en 
registerkamer van Holland gevestigd waren geweest, werden afgebroken. De gietijzeren kap van Rose 
door een replica van de oorspronkelijke houten kap vervangen. 34 De Grote Zaal werd omgedoopt in 
                                                
26 Deurslagen, Architectural restoration in Western Europe, 192. 
27 Rijksbouwmeester W.N. Rose, gecit. door Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 161; De Stuers, Holland op zijn smalst, 
354. 
28 Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 155. 
29 Schwencke, Wandelingen door Oud-Den Haag, 140, Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 166. 
30 Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 166. 
31 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 50. 
32 R. Blijstra, ’s Gravenhage, stad om de vijver, 25. 
33 Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 158. 
34 De Boer, ‘Hoe oud is toch Den Haag?’, 121-122, 131. 



28

Ridderzaal.35 Sinds 1904 leest de koningin er op Prinsjesdag de troonrede voor en is de Ridderzaal 
definitief het symbool van de constitutionele monarchie. 
We zetten onze wandeling voort. We lopen net als destijds de ambassadeurs door de Grote Zaal en dan 
via de poort links achter in de oostelijke muur en het achterliggend portaal de trap op, om vandaar via de 
Witte galerij boven de Binnenpoort (94) naar het generaliteitskwartier te wandelen. In dit deel van het 
Binnenhof woonde de graaf van Holland met zijn gezin en de latere landsheren, de hertog van 
Bourgondië, de koning van Spanje of de keizer van Duitsland, als zij hun graafschap bezochten. Voor de 
Staten-Generaal was dit de aangewezen verblijfplaats en dat bleef het ook tot 1796. 
De Witte galerij loopt door in een gang. Aan de rechterkant bevond zich eerst de besognekamer of 
spreekkamer van Haar Hoog Mogenden (99). In deze kamer, die ook wel het Hollandse kamertje werd 
genoemd, hingen tot 1799 twaalf schilderstukken over de Bataafse Opstand tegen de Romeinen van Otto 
van Veen uit 1613, die zich tegenwoordig in het Rijksmuseum bevinden.36 Aan het einde van de gang gaf 
een deur aan de rechterkant toegang tot een kamer die was bestemd voor conferenties van Haar Hoog 
Mogenden met de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer en die uitkeek op de Hofvijver (95). 
Beide colleges waren gehuisvest op de benedenverdieping en overleg was een kwestie van even de trap aan 
het einde van de gang op en af. 
Aan de linkerkant van de gang bevonden zich aan de kant van het Binnenhof het kamertje van de 
kamerbewaarders (98) en de Statenzaal (97) en aan de kant van de vijver de Trêveszaal (96). Deze zalen en 
kamers hebben na de zorgvuldige restauratie van 1975-1980 weer het aanzien dat ze in 1697 hadden, toen 
Daniel Marot ze in Lodewijk XIV - stijl verbouwde en verfraaide, evenals de omringende gangen, portalen 
en conferentiekamers. 37 
 
De Statenzaal was sinds 1588 de gewone vergaderzaal van de Staten-Generaal. In 1592, rond 1656 en in 
1697 werd ze qua bouw, inrichting en aankleding aangepast aan de toegenomen behoeften van de Staten-
Generaal aan ruimte en status.38 De in hout uitgesneden en van het generaliteitswapen voorziene 
barometer van Nicolaas Lanckamp die daar sinds 1709 in een in een glazen kast te pronk stond, bevindt 
zich tegenwoordig in het Rijksmuseum.39 
De Trêveszaal (96) werd normaal gesproken als de vertrek- of audiëntiekamer van de Staten-Generaal 
gebruikt.40 Langs de wanden hingen portretten van de vijf stadhouders, die in 1795 uit de zaal werden 
verwijderd. Marot had deze zaal in 1697 geconstrueerd door de oude Camer van Staet, waar in 1609 de 
Bestandsonderhandelingen hadden plaatsgevonden, samen te voegen met een of meer aangrenzende 
vertrekken. Vermoedelijk waren dit de vertrekken die na 1619 waren afgetimmerd: de audiëntiekamer om 
gezanten en andere hooggeplaatsten te ontvangen, een charterkamer, die tot 1637 ook als werkkamer 
moet hebben gediend van de griffier, en een vertrekkamer (spreekkamer) die in 1637 voor de griffier werd 
ingericht. Na 1656, toen de nieuwe griffie in gebruik werd genomen, zullen deze ruimten inderdaad 
voornamelijk als audiëntie- en besognekamers hebben gediend.41  
 
Naast de Trêveszaal aan de kant van de griffie bevonden zich nog twee conferentiekamers, die ook door 
Marot waren opgeknapt en die werden gebruikt voor het overleg van en met de gedeputeerden van de 
Admiraliteitscolleges. In één ervan, de besognekamer, ook wel Admiraliteitskamer genoemd (100), werden 
de algemene besognes gehouden van de admiraal-generaal met de gedeputeerden van de 
admiraliteitscolleges.42 Waarschijnlijk vonden hier ook de conferenties plaats van gedeputeerden van de 
Staten-Generaal met de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges, de zogenaamde Haagse Besognes, die 

                                                
35 Die naam appelleerde volgens critici “aan een fantasierijk, doch tot op de draad versleten beeld van het verleden, 
op geen enkele wijze meer een werkelijke plaats in het heden vervullende”: Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 153. 
36 Rijksmuseum, objectnrs. SK-A-421-432.Zie http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-
424?lang=nl&context_space=&context_id= (geraadpleegd 31/04/2009). 
37 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 74. 
38 Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 111; Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 47; De Graaff, ‘Het Binnenhof in kort 
bestek’, 125. 
39 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 82-83. 
40 De Graaff, ‘Het Binnenhof in kort bestek’, 125. 
41 Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 110. 
42 Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 116. 
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sinds 1646 werden gehouden. De andere conferentiekamer (101) was de vergaderplaats voor de 
gedeputeerden van de Admiraliteiten zelf en werd de Blauwe kamer genoemd.43 
 

 
Afb. 6. De Trêveszaal ca 1700. Hierop is een plechtige vergadering van de Staten-Generaal afgebeeld, met de zetel 
van Willem III aan het hoofd en die van de griffier aan het andere einde van de tafel. De griffier staat achter de 
voorzitter, die gezeten is in het midden van de lange zijde aan de kant van de Hofvijver, naast de raadpensionaris van 
Holland.44  
 
Op de Statenzaal en de Trêveszaal werd, vermoedelijk in 1697, toen het plafond van de Statenzaal werd 
verhoogd, een hoge kap gezet. De zolder en de vliering die bij die gelegenheid werden geconstrueerd en 
die alleen via de griffie bereikbaar waren, werden als archiefbergplaats in gebruik genomen.45 De ruimten 
achter de Statenzaal aan de zijde van het Binnenhof behoorden tot de griffie, waar we later over komen te 
spreken.46 
 
Als we de Statenzaal en de Trêveszaal hebben bezichtigd, lopen we terug tot het begin van de Witte galerij. 
We volgen nu niet de route van de ambassadeurs door de galerij en de Ridderzaal, maar gaan de trap af en 
door de kleine poort naast de Binnenpoort, die we al eerder zagen toen we door de Middelpoort kwamen, 
naar buiten.47. Al in de tijd van de graven diende de Binnenpoort als verbinding tussen het Voorhof en het 
Achterhof en door de gang die er overheen liep als verbinding tussen de Grote Zaal en het grafelijk 
kwartier aan de vijver.48 Het poortgebouw werd in 1634 in opdracht van Frederik Hendrik gebouwd. 
Daarbij werd ook het achterhof van het Binnenhof verder bebouwd en zodanig aangepast dat karren en 
rijtuigen onder de drie poorten door, van het Plein naar het Buitenhof en vice versa konden rijden. Boven 
de galerij waren twee kamertjes, die in de achttiende eeuw tot een doorlopende zolder werden uitgebreid. 
Daar was een deel van het archief van de Staten-Generaal ondergebracht. In 1880, tijdens de restauratie 
van het Binnenhof, werd de helft van deze zolder die aansloot bij de Ridderzaal weggebroken en 
vervangen door twee dakkapellen met trapgeveltjes.  
 
 
                                                
43 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 13. 
44 De Trêveszaal, Kopergravure van Daniel Marot. ca 1700. Haags Gemeentearchief, Prentenverzameling, cat. nr. 
3551.01, inv. nr. z. gr. 795. 
45 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 36, 47. 
46 Hfdst. 4 par. 2.1. 
47 Trap en trapopgang zijn nog aanwezig, althans in de vorm zoals ze in 1685 zijn geconstrueerd. De Graaff, ‘Het 
Binnenhof in kort bestek’, 127. 
48 Moll, ‘De Haagsche monumenten van geschiedenis en kunst’, 55. 
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Afb. 7. Generaliteitskwartier aan de zijde van het Binnenhof 1752, bewerking door Goudeau van een fragment van 
de vogelvluchtkaart van P.A. de St. Hilaire. De gallerij vóór de Hofkapel heeft nog geen bovengallerij.49  
 
Voordat we teruglopen richting Buitenhof, om het kwartier van de Staten-Generaal en de plaats waar de 
griffie was, nauwkeuriger te bekijken, lopen we nog even de andere kant op, door de Binnenpoort ,  om 
een blik te werpen op Binnenhof 19, het gebouw direct links van de poort. Het werd in 1912 en 1913 ten 
behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gebouwd in neorenaissancestijl. Goudeau noemt het 
een volstrekt onbelangrijk gebouw, dat definitief de oorspronkelijke samenhang van de gebouwen die er 
eerder stonden verbreekt.50 In een van die gebouwen was het voormalige meubelmagazijn van de Staten-
Generaal. gevestigd, tot 1707, toen aan de gewoonte om Staatse ambassadeurs op hun tijdelijke missies 
meubels mee te geven een eind werd gemaakt en de meubels werden verkocht. Daarna bleef het magazijn 
nog enige jaren in gebruik voor de  opslag van de baldakijn en van de  trommels,  tenten,  vaandels, 
standaarden en andere trofeeën die niet naar de Grote Zaal waren overgebracht.51 Op de eerste verdieping 
woonde tussen 1598 en 1661 een van de twee kamerbewaarders van de Staten-Generaal.52 Die woning 
grensde aan het portaal waaraan ook zijn werkplek en de Statenzaal waren gelegen. In deze periode was 
een van de kamerbewaarders ook meubelbewaarder. In 1661 echter stelden de Staten-Generaal de weduwe 
van de overleden kamerbewaarder als meubelbewaarder aan en gaven ze haar toestemming te blijven 
wonen in het huis waar die meubels berustten. Sindsdien was dit de woning van de meubelbewaarder. Het 
ambt werd bij de dood van de laatste ambtsdrager in 1729 afgeschaft.53 Links van het meubelmagazijn aan 
de zijde van de Binnenpoort was de dienstingang voor de bedienden van de Raad van State en de Raad 
van Brabant. 
 
Als we weer terug zijn gelopen door de poort, zien we aan onze rechterhand een lange gevel die doorloopt 
tot waar het gebouw van de Eerste Kamer (de Staten van Holland) begint (Binnenhof 20). Hier waren ooit 
de Generaliteitsrekenkamer (onder de Statenzaal en de Trêveszaal), de griffie en de Hofkapel gevestigd. 
Daar is nu niets mee van te zien. De lange gevel dateert van de verbouwing van 1878-1881, die tot doel 
had het pas opgerichte Ministerie van Waterstaat van een passende behuizing te voorzien. Om ruimte te 
creëren brak men in 1879 de Hofkapel uit. Daarna bouwde men er kantoren en bracht men het geheel in 
1880 en 1881 onder één gevel in oud-Hollandse neorenaissance stijl, die in weinig meer aan de bebouwing 
van de achttiende eeuw herinnert.54 Alleen de vergaderzalen van de Staten-Generaal op de eerste 

                                                
49 Voor de kaart zelf Zie http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=42734 (geraadpleegd 31/05/2009. 
50 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 43. 
51 Thomassen, ‘Kamerbewaarder.’ 
52 Dus niet tot 1610, zoals Calkoen stelt. Calkoen heeft gelijk met zijn opmerking dat de kamerbewaarder in 1610 
toestemming kreeg om elders op het Binnenhof een woning te bouwen, maar dat was de andere kamerbewaarder, die 
zich in dat jaar vestigde in een vochtig souterrain naast het torentje aan de vijver. 
53 Waarvoor de ruimten daarna werden gebruikt, is mij niet bekend. Op de plattegrond van 1875 bevindt zich op 
deze plek het trapportaal van de Staten-Generaal, dat Calkoen op zijn plattegrond van ca 1700 nog wat meer naar 
binnen situeert. 
54 Hoogewoud, ‘Herstel en plannen’, 163-166. 
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verdieping, de poort en het trappenhuis werden gespaard.55 Maar het had niet veel gescheeld of ook die 
waren verdwenen. In 1863 had de regering besloten alle bebouwing aan deze zijde van het Binnenhof, 
inclusief alle gebouwen van de Staten van Holland, de Staten-Generaal en de andere generaliteitsorganen, 
die verwaarloosd en vervallen waren, te slopen om er een nieuw paleis voor de Staten-Generaal te stichten, 
maar in 1870 had men dit plan laten varen.56 
Op een prent van De Saint Hilaire (afb. 6) kunnen we zien hoe het hier in 1752 uitzag.  We zien naast de 
Binnenpoort de hoofdingang van Haar Hoog Mogenden en daarnaast, haaks daarop, een vierkante 
uitbouw met een deur die toegang gaf tot de vertrekken van de Raad van State en de 
Generaliteitsrekenkamer, die net als die hoofdingang bewaakt werd door hellebaardiers van de Raad van 
State.57 
De ramen op de eerste verdieping zijn de ramen van het kantoortje van de kamerbewaarders van de 
Staten-Generaal. Links van deze uitbouw stonden aan de Binnenhofzijde een paar lage voorgebouwtjes, 
die, althans in de achttiende eeuw, onderdak boden aan - van rechts naar links - de controleur van de 
boden, de notaris en de boden. Achter deze voorgebouwtjes stond het hoofdgebouw. De hoge ramen van 
de eerste verdieping waren de ramen van de Statenzaal; de ramen op de begane grond waren de ramen van 
de zogenaamde Colomkamer, die door de Generaliteitsrekenkamer als charterkamer werd gebruikt.58 Daar 
kon een hoop archief in! Links van de Colomkamer zien we een deur die waarschijnlijk toegang gaf tot het 
kantoortje van de commissaris tot de uitheemse depêches van de Staten-Generaal.59 
 
Links van de kwartieren van de Staten-Generaal en de Generaliteitsrekenkamer bevond zich de griffie van 
de Staten-Generaal. Hier bevonden zich sinds de verbouwing van 1655 op de begane grond de kantoren 
van de klerken en de kamer van de deurwaarder, op de eerste verdieping de kamers van de griffier, de 
agent en de commies, waar lopend archief stond, en op de tweede verdieping de archiefbewaarplaats. De 
deur aan de rechterkant was de dienstingang van de Generaliteitsrekenkamer (nu het zogenaamde Czaar 
Peterpoortje), die aan de linkerkant was de dienstingang van de ambtenaren ter griffie.  
 
Aan de Hofkapel, links van de griffie, herinnert alleen nog de gedenksteen die in de buitenmuur is 
ingemetseld. Ze werd in 1877 gesloopt. Oorspronkelijk was het de kapel van het grafelijk paleis, waar de 
graven en gravinnen van Holland werden begraven; na 1585 werd hij de hofkapel van de Prinsen van 
Oranje. In 1589 toen een Waals predikant er ging preken voor Louise de Coligny, werd de naam 
veranderd in Franse Kerk.60 De Oranjes hielden in deze kerk hun kinderen ten doop, lieten er concerten 
organiseren en vierden er met de regenten en ambtenaren die op het Binnenhof werkten de dank- en 
bededagen. Hij werd na de brand in 1644 weer opgebouwd en in 1685 vergroot. Langs de eerste 
verdieping, boven de uitbouw van de kerk liep een galerij, die het kwartier van de Staten van Holland met 
een galerij in de griffie en via deze galerij met het kwartier van de Staten-Generaal verbond. Dit was de 
route die de Hollandse gedeputeerden dagelijks volgden als ze in het kwartier van de Staten-Generaal 
gewone, secrete of besognevergaderingen moesten bijwonen. Ook de stadhouder volgde deze route als hij 
op bezoek ging bij haar Hoog Mogenden of bij de Raad van State. Op de galerij op de eerste verdieping 
bevonden zich vijf loges van waaruit de stadhouderlijke familie aan de kerkdienst kon deelnemen en 
waarvan de deurwaarder van de Staten-Generaal de sleutels beheerde. Aan de raamkant stonden kasten 
waar archief van de Staten-Generaal werd bewaard. In 1770 (dus nadat De St. Hilaire zijn kaart 
publiceerde)  bouwde men boven deze galerij een lage bovengalerij, die toen archiefbewaarplaats werd. In 
de negentiende eeuw is men weer de naar de Middeleeuwen verwijzende naam Hofkapel gaan gebruiken. 
 
We gaan weer door de Middenpoort. Het interieur is nog van 1620, maar de rest van de poort is een iets 
uitvergrote kopie uit 1879.61 De gemeente had besloten een tram over het Binnenhof te laten rijden en de 

                                                
55 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 36, 37, 54, 127. 
56 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 126. 
57 Bijlsma, Regeeringsarchieven’, 173; Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 113. 
58 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 147, Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 47. Calkoen, ‘Het 
Binnenhof’, 112-113 noemt dit  ten onrechte charterkamers van de Staten-Generaal en Goudeau 50 volgt hem hierin. 
59 Voor deze griffie-ambtenaar zie hfdst. 4 par. 2.6.3. Calkoen en Goudeau situeren hier de kamer van de commies 
van de Staten-Generaal, terwijl ze op de eerste verdieping de commies ook al een kamer hebben gegeven. 
60 De Riemer, Beschryving van ’s-Gravenhage, 406-409. 
61 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 49. 



32

poort was net iets te laag om de tram onbeschadigd te laten passeren. De originele poort werd dus 
vervangen en overgebracht naar de tuin van het (in 1885 geopende) Rijksmuseum. 
We lopen om de vijver heen naar de Lange Vijverberg om de noordgevel aan de vijverkant te bekijken. 
We passeren de Gevangenpoort, vroeger de voorpoort van het Binnenhof, waar de gevangenen van 
Holland, maar bij voorkomende gelegenheden ook die van de Staten-Generaal werden opgesloten.  
We lopen langs de vijver de hoek om tot het standbeeld van Van Oldenbarnevelt, de raadpensionaris van 
Holland, die op het Binnenhof werkte en er voor de ingang van de Grote Zaal werd onthoofd. Met hem 
kijken we naar de overkant van de vijver. In zijn tijd en ook nog in de twee eeuwen daarna zag je tussen de 
Mauritstoren aan de kant van het Buitenhof en het torentje van de kastelein, waar nu de werkkamer is van 
de minister-president, een grote variëteit aan gebouwen: de achterkant van de Franse Kerk, de griffie, het 
gebouw van de Staten-Generaal en de Generaliteitsrekenkamer, de Raad van State en verschillende 
dienstwoningen aan het water, die vanwege het vocht bijna onbewoonbaar waren. De eenheid van stijl die 
we nu in de gevelrij zien, is het gevolg van de met restauratie gecombineerde nieuwbouw die in 1913 werd 
voltooid.62 We zien hier de imitatie van de oud-Hollandse neorenaissancestijl uit de eerste helft van de 
zeventiende eeuw, die Cuypers ook aan de binnenkant van het Binnenhof heeft toegepast. 
 
We lopen de Lange Vijverberg af, slaan rechtsaf de hoek om naar de Korte Vijverberg en komen bij het 
Mauritshuis. Het werd tussen 1633 en 1644 gebouwd door Maurits van Nassau-Siegen, Maurits de 
Braziliaan genoemd. Het was een  privépaleisje, waar de Staten-Generaal bij gelegenheid ook wel gebruik 
van mocht maken. In 1668 brachten ze daar de nieuwe Engelse ambassadeur William Temple onder. Op 
de dag dat hij zijn geloofbrieven zou aanbieden werd hij daar door een deputatie van haar Hoog 
Mogenden opgehaald, waarna hij in een stoet van 80 koetsen met meer dan vierhonderd mensen langs het 
Plein, de Lange Poten en de Spuipoort naar de Grote Zaal reed. Het was één van de indrukwekkendste 
optochten die Den Haag ooit had gezien.63 
We volgen de route die Temple volgde tussen het Mauritshuis en het Binnenhof. We gaan dus voorbij aan 
de Mauritspoort, naast het Mauritshuis aan onze rechterhand, die niet naar de Braziliaan, maar naar de 
stadhouder is genoemd. We lopen langs de westkant van het Plein. Links aan de overkant staat het 
logement van Amsterdam, waar de gecommitteerden van Amsterdam naar de vergaderingen van de Staten 
van Holland en de Staten-Generaal verbleven en overlegden. Recht voor ons, aan de Poten, zien we het 
logement van Rotterdam. Beide logementen hebben onderdak geboden aan de archieven van de Staten-
Generaal: in het logement van Rotterdam werden de archieven van de Generaliteit en Holland tussen 1806 
en 1818 bewaard terwijl het logement van Amsterdam rijksarchiefdepot was van 1854 tot 1902. De risico’s 
die het vergaderen in de plaatselijke kroegen meebracht brachten ook de andere Hollandse steden ertoe 
om al dan gezamenlijk een eigen logement op het Plein, het Buitenhof of ergens anders in de nabijheid 
van het Binnenhof in gebruik te nemen.  
 
De Spuipoort is er niet meer, we lopen de Poten uit en komen weer bij het nieuwe gebouw van de Tweede 
Kamer. De cirkel is rond. We hadden nog door het Noordeinde kunnen lopen en op nr. 140 naar binnen 
kunnen gaan om het classicistische stucplafond te bekijken, dat daar is aangebracht in opdracht van 
Hendrik Fagel de Oude, griffier van de Staten-Generaal in de tweede helft van de achttiende eeuw. Deze 
winkel was met de drie aansluitende winkels en het bovenhuis het woonhuis van de familie Fagel, die daar 
haar enorme collecties munten, prenten, historische handschriften, documentatiemateriaal en een van de 
grootse privé-bibliotheken van Europa bewaarde. Maar we hoeven niet alle relevante gebouwen op en 
rond het Binnenhof gezien te hebben om ze te kunnen lezen. 
Het Binnenhof is een monument en een monument is, zoals Leroy-Beaulieu het in 1874 uitdrukte,  “niet 
alleen een kunstwerk, bedoeld om het oog en de smaak van de beschouwer te behagen; een monument is 
een document.” Hij verzette zich met die uitspraak tegen de restauratiemethode van Viollet-le-Duc, die 
kort tevoren de Gothische kathedraal van Evreux geheel naar eigen inzicht had herbouwd in plaats van 
nauwkeurig en met mate de noodzakelijke reparaties te doen en bij wie het document het tegen het 
monument had moeten afleggen. 64 
 

                                                
62 Goudeau, Kwartier van Hun Hoogmogenden, 127 
63 http://historie.residentie.net/gesch13.htm (geraadpleegd 31/04/2009). 
64 Anatole Leroy-Beaulieu, “Cathédrale d’Évreux. La restauration de nos monuments historiques devant l’art et 
devant le budget“ in: Revue des deux mondes (Paris) 1874, bij Deurslagen. 
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Het Binnenhof is een boek van steen, een kostbaar document.65 Het is een gelaagd systeem van tekens, die 
onder meer de Nederlandse staatkundige verhoudingen symboliseren. Het is een lastig leesbaar document, 
een document dat niet in een keer is geschreven. Het is een palimpsest66, waar steeds nieuwe betekenissen 
aan zijn toegevoegd en oudere uitgewist. Met bijzondere technieken kun je oudere betekenislagen weer 
leesbaar proberen te maken, maar de laatst geschreven tekst zul je er altijd doorheen blijven lezen. 67 
Het Binnenhof is een boek van steen, waarin we ook het een en ander kunnen lezen over de archieven van 
de Staten-Generaal en hun ontwikkeling. De bouw en de bouwgeschiedenis van het Binnenhofcomplex 
zeggen iets over de manier waarop de archieven aldaar zijn gevormd, bewaard en gebruikt, over de manier 
waarop degenen die het hebben gevormd en bewaard hebben gewerkt en samengewerkt en over het 
politieke systeem dat voor een belangrijk deel hun denken en handelen heeft bepaald. Factoren die een rol 
hebben gespeeld bij de bouw, de uitbreiding, de aanpassing, de sloop en de restauratie van de gebouwen 
op het Binnenhof, hebben ook een rol gespeeld in de vorming, uitbreiding, de ordening, verstrooiing en 
de restauratie van de archieven van de Staten-Generaal. Die relatie kan heel direct zijn: in het archief vind 
je sporen van een brand, het blijkt na een verhuizing opnieuw te zijn geïnventariseerd, de inventaris 
beschrijft de lokalen waar het archief werd bewaard. Maar meestal is die relatie minder direct. De 
verhoudingen tussen de verschillende generaliteitsorganen worden zichtbaar in de inrichting van de Grote 
Zaal en de manier waarop deze werd gebruikt, in de plaats in het generaliteitskwartier waar haar Hoog 
Mogenden en de Raden van State afzonderlijk en gezamenlijk vergaderden, in het feit dat de uitwerpselen 
van Haar Hoog Mogenden neerkwamen in de ton op de binnenplaats van de Generaliteitsrekenkamer. En 
soms gaat het om denkwijzen en opvattingen die zowel de ontwikkeling van de gebouwen als de 
ontwikkeling van de archieven hebben bepaald, met name bij verbouwingen en reconstructies, 
herordeningen en restauraties.  
De plaatsen waar de archieven daadwerkelijk werden gevormd, bewaard en gebruikt zijn in dat opzicht het 
meest interessant: zij zullen in hoofdstuk 4 aan een nader onderzoek worden onderworpen. 

                                                
65 Boek van steen: Schwencke, Wandelingen door Oud-Den Haag, 94, naar Livre de Pierre van Victor Hugo in Notre-Dame 
de Paris, Livre V, Chapitre II. Leroy-Beaulieu noemt het monument een document in “Cathédrale d’Évreux. La 
restauration de nos monuments historiques devant l’art et devant le budget“ in: Revue des deux mondes (Paris) 1874, 
gecit. door Deurslagen 
66 Een stuk perkament dat na het verwijderen van een oudere tekst opnieuw is beschreven. 
67 Martin, ‘The Town as Palimpsest’, 155-169. 
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