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bronnen Het citaat van Johan de Witt is afkomstig uit 

de Deductie op de Acte van Seclusie (1654), hier 

gebruikt is de hertaling van Serge ter Braake 

(Manifest van de ware vrijheid; de deductie van Johan 

de Witt, Sonsbeek Publishers november 2011). 

Historische gegevens over huis en vertrekken komen 

uit het boek Johan de Witthuis, 6 eeuwen wonen op 

hoog niveau (VOM-reeks 2009, nummer 1 (gemeente 

Den Haag), uitgeverij De Nieuwe Haagsche).
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Wie de namen Johan en Cornelis de Witt hoort, denkt wellicht als eerste aan  

de moord op deze twee broers. Dat doet echter onrecht aan de grote rol die  

zij speelden in onze vaderlandse geschiedenis. De broers behoren tot de 

 machtigste politici uit de Gouden Eeuw, de tijd dat ons land een republiek was. 

Die republiek was een samenwerkingsverband van zeven provinciën, die alleen 

bij uitzondering gezamenlijke besluiten namen. Er kon in die tijd geen sprake 

zijn van enige vorm van gecoördineerd vastgoedbeheer door een centrale 

organisatie. Sterker, de Staten-Generaal waren op het Binnenhof zelf slechts te 

gast bij het gewest Holland. Vastgoed was in die tijd in handen van de gewesten 

en van de politici zelf. Pas eind achttiende eeuw, tijdens de Franse overheersing, 

komt een centrale overheid op en ontstaat er zoiets als Rijksvastgoed.

Toch staat het Johan de Witthuis symbool voor de politieke ontwikkeling  

van ons land: als woning in particulier eigendom bij vele hoogwaardigheids-

bekleders die gelieerd zijn aan het landsbestuur en aan het Koninklijk Huis. 

Gebouwd in de tijd dat Den Haag zich tot onbetwist centrum van de 

Nederlandse macht ontwikkelt en met Johan de Witt als beroemdste  

bewoner is het huis onlosmakelijk verbonden aan ons overheidsapparaat.  

De  eigendomsgeschiedenis van het woonhuis is zelfs een afspiegeling van de 

 ontwikkeling van het Rijksvastgoed: van particulier eigendom tot gekoesterd 

monument dat met recht het Huis van Staat genoemd mag worden.

Dit was een broedplaats van politieke ideeën en beslissingen. Met de inzet  

van het Johan de Witthuis als top-vergaderlocatie voor het Rijk zet het 

Rijksvastgoedbedrijf een traditie voort die eeuwen geleden binnen deze  

muren begon met raadspensionaris Johan de Witt.

Jaap Uijlenbroek

directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf

Voorwoord
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‘Met alle politieke schrijvers menen wij dat er een ware 
vrijheid is als de hoogste ambten open staan voor de deugd 

en dat ze nooit eerder op de grond van rijkdom, geslacht, 
prestaties van voorouders of andere bijwerkingen van het 

lot worden vergeven dan op grond van vroomheid, 
bekwaamheid en verdiensten van de personen zelf.’

Johan de Witt
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1 Prent van de Kneuterdijk gezien naar de Plaats en de Gevangenpoort door Jacob 

Elias la Fargue (1760). Rechts het Johan de Witthuis en de stadhouderlijke koets 

die vanuit de Hartogstraat komt aangereden (collectie Haags Gemeentearchief ).

2 Prentbriefkaart van het standbeeld van Johan de Witt op de Plaats, circa 1920 

(collectie Haags Gemeentearchief ).

3 Het Johan de Witthuis rond 1875 (collectie Haags Gemeentearchief ).

4 Interieur van de La Fontainezaal omstreeks 1910 (foto: Delboy-Baer, collectie 

Haags Gemeentearchief ).
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Historie
Omdat hij de beroemdste bewoner is, 
draagt de woning aan de Kneuterdijk 6 
thans zijn naam. Maar Johan de Witt, 
raadspensionaris van Holland en fel 
tegenstander van de Oranjes, woonde hier 
slechts de laatste drie jaren van zijn leven. 
Op 20 augustus 1672 werd Johan samen met 
zijn broer Cornelis door een hysterische 
menigte gelyncht, verminkt en tentoonge-
steld op de Plaats, slechts een paar passen 
verwijderd van zijn woonhuis. Hun lijken 
werden na middernacht naar de woning 
gebracht en de volgende dag werden de 
broers in stilte begraven in de Nieuwe Kerk.

Het Johan de Witthuis is gebouwd tussen 
1652 en 1655, waarschijnlijk naar ontwerp 
van Pieter Post. Het staat aan de brede 
Kneuterdijk. Hier bouwden notabelen, 
patriciërs, diplomaten en aristocraten 
graag hun stadspaleizen: dichtbij het 
Binnenhof. De oudst gedocumenteerde 
bebouwing op nummer 6 stamt uit de 
vijftiende eeuw als Frank van Borselen, 
echtgenoot van gravin Jacoba van Beieren 
er zijn woning heeft. De puissant rijke 
zakenman Mattheus Hoeufft, die onder 
andere aandelen heeft in de West-Indische 
Compagnie, koopt dit huis met grond en 



noemen waard. Hij koopt het huis in 1779 
en laat de fabeldecoraties in de La Fontaine 
Zaal, een zeer zeldzaam thema in ons land, 
aanbrengen. De opdracht tot de bouw van 
het Chinese kabinet komt eveneens van 
hem.

Ook Hendrik Collot d’Escury verdient 
vermelding, want met zijn komst naar het 
huis begint een lange stoet Oranjegezinde 
bewoners. Koning Willem I laat zich daags 
na zijn inhuldiging op het balkon van de 
woning toejuichen door een menigte 
Hagenaars. Koninklijk wordt het Johan de 
Witthuis in 1874 als Koning Willem III het 
huis aanschaft voor zijn Prins Alexander. 
Deze mensenschuwe prins overlijdt op 33 
jarige leeftijd in dit huis en ligt opgebaard 
in de La Fontainezaal. Met zijn dood wordt 
zijn halfzusje prinses Wilhelmina 
troonopvolgster.

De koning zet het huis snel in de verkoop, 
waarmee hij een opeenstapeling van 
aan- en verkoop in gang zet. De Kneuterdijk 
is inmiddels een belangrijke verkeersader 
en banken tellen grof geld neer om hier 
prestigieuze nieuwbouw te plegen. 
Nummer 6 blijft wonderlijk genoeg de 
sloopkogel bespaard en wordt in 1923 van 
de ondergang gered door de Brabantse 

kunsthandelaar Dorus Hermsen die het 
renoveert om er zijn Haagse handel in te 
beginnen.

Enige jaren na Hermsens overlijden betrekt 
Indisch restaurant Waroong Batavia het 
stadspaleis. En in maart 1943 vordert de 
NSB het huis voor de interne spionage-
dienst Algemeen Toezicht Leden (ATL). 
Onder deze bewoners en de daaropvol-
gende gebruiker – de Herstelbank die er 
van 1945 tot 1955 zou zitten – heeft het huis 
danig te lijden. Een ingrijpende restaura-
tie, die tot 1966 duurt, volgt. Hierbij is de 
begane grond teruggebracht in achttiende-
eeuwse staat, terwijl de verdieping haar 
oude zeventiende-eeuwse aanblik met rijk 
versierde balkenplafond herkrijgt.

Na nog heel wat gespeculeer met het Johan 
de Witthuis, is het de Shell die het pand 
ruilt met de Staat tegen drie huizen naast 
het hoofdkantoor van de oliemaatschappij 
elders in Den Haag. Het Rijk stelt het huis 
beschikbaar voor vele functies, waaronder 
dependance van museum het Mauritshuis 
en als internationaal representatieve 
ontvangst- en vergaderruimte ten tijde van 
het voorzitterschap van de Europese Unie 
in 2004. Anno 2014 krijgt de monumentale 
woning zijn huidige bestemming: 
vergader- en receptieruimte voor hogere 
overheidsfunctionarissen. En daarmee 
blijft het Johan de Witthuis wat het 
eigenlijk al vele eeuwen is: een uniek, 
rijk gedetailleerd pand dat onlosmakelijk 
verbonden is met de besturing van ons 
land.

bijgebouwen in 1652. Hij splitst het terrein 
op in twee aparte wooneenheden en laat 
op de plek van de bijgebouwen een nieuw 
woonhuis bouwen. Dit blokvormig pand 
zal later bekend worden als het Johan de 
Witthuis.

Als Hoeufft in 1669 overlijdt, komt al snel 
Johan de Witt in beeld als huurder van het 
vrijgekomen huis. De Witt is de zwager van 
een broer van Hoeufft en omdat zij vrouw 
recent is overleden, is hij naarstig op zoek 
naar nieuwe woonruimte om voor hemzelf 
en zijn vijf jonge kinderen. In het pand op 
nummer 8, ook eigendom van de Hoeuffts, 
trekt het gezin van De Witts zwager Gerard 
Bicker van Swieten in. Dit gezin gaat de 

raadspensionaris bijstaan in de opvoeding 
van zijn kinderen.
Na de moord op de gebroeders De Witt 
blijft de woning nog tot 1726 in eigendom 
van de Hoeuffts. In dat jaar verkopen zij  
het aan de gefortuneerde Fransman André 
Girardot de Chancourt. Het is Girardot die 
aan de voorzijde het karakteristieke 
sierlijke bordes met Frans balkon laat 
aanbrengen. Ook een uitbreiding met twee 
tuinvleugels, die de huidige plattegrond 
van het huis completeren, is in opdracht 
van hem gebouwd.

Uit de trits huurders en eigenaren die 
Girardot opvolgen, is ontvanger-generaal 
der Unie mr. Quirijn van Strijen het 
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5 Zwart-witfoto uit de jaren 1870 van de 

Kneuterdijk met op de voorgrond een 

paardentram en links, met een uitbouw voor de 

entree (tamboer) die in opdracht van Prins 

Alexander aangebracht zou zijn, het Johan de 

Witthuis (collectie Haags Gemeentearchief ).

6 Interieur van de Salon omstreeks 1910 (foto: 

Delboy-Baer, collectie Haags Gemeentearchief ).
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Salon of groote sael

Na de antichambre gingen de gasten door naar de 

salon. Deze voornaamste ontvangstruimte van het huis 

vormde een geheel met de antichambre, wat thans tot 

uiting komt in de gelijksoortige aankleding ervan. 

Opvallend hier is het rococo stucplafond dat overloopt 

in een Lodewijk XV-schoorsteenmantel. De mantel 

werd geplaatst bij een restauratie in de jaren 1960.

Om de eenheid tussen antichambre en salon verder te 

benadrukken, hangen ook hier werken van de Keller en 

Van der Aa. Keller vervaardigde het bovendeurstuk 

naar de antichambre in 1764, waarop we Bacchus en 

Ariadne in liefdevolle pose zien. De deur naar de La 

Fontainezaal is versierd met Van der Aa’s De Vrijage 

van Venus en Adonis uit 1779.

Antichambre of vergulde caemer

Van oorsprong werden de gasten vanuit de hal (ook wel het 

voorhuis) doorgeleid naar de antichambre waar hun 

ontvangst begon. Deze kamer heeft een fijnzinnig 

stucplafond in Louis XIV-stijl met de godin Flora als 

blikvanger. Op het schilderij boven de deur naar de salon is 

Flora vergezeld door Zephyrus, een Griekse mythologische 

figuur die de westenwind voorstelt. Dit werk uit 1764 is van 

de Zwitserse schilder Johann Heinrich Keller (1692 – 1765), 

die zich in 1726 vestigde in Den Haag. Het schoorsteenstuk 

in de antichambre dateert van 1779 en stelt Venus voor die 

treurt over de dood van Adonis. Dit is een werk van de 

Haagse schilder Dirk van der Aa (1731 – 1809), die de stiel 

leerde van Keller.

ontvangst  
en staande 
recepties

staande recepties  

diners aan lange 
of ronde tafels
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De kamers Beletage



Groene camer

De groene kamer linksvoor op de verdieping heeft 

zeventiende-eeuwse decoratieve schilderingen op het 

balkenplafond. Zoals in alle vertrekken op de verdieping, 

is de ruimte versierd met trompe-l’oeil panelen met 

vergulde rozetten. In detaillering is dit het minst rijk 

uitgevoerde plafond. Op een balk bij de schouw is een 

kleurladder te zien, waaraan de historie van de 

plafondschildering is af te lezen. 

La Fontainezaal of eetsael

Naast het Chinese kabinet is de La Fontainezaal de grootste 

blikvanger van het Johan de Witthuis. Dit was de eetzaal 

met oorspronkelijk een goudleren wandbekleding. De 

schilderingen die hier nu te zien zijn, werden rond 1785 

aangebracht door een onbekende kunstenaar in opdracht 

van de toenmalige bewoner, mr. Quirin van Strijen.

De en camaïeu in blauwgroene verf vervaardigde schilde-

ringen verbeelden enkele van de fabels die de Franse 

schrijver Jean de La Fontaine tussen 1688 en 1693 publi-

ceerde. En camaieu is de techniek waarbij slechts twee of 

drie tinten van één kleur (anders dan grijs) worden gebruikt. 

staande recepties  

diners en lunches aan 
lange of ronde tafels

kleine vergaderkamer
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De kamers Verdieping



Heer Hoeuffs saliger camer

De rechter voorkamer heeft een grijsblauw geschilderd 

balkenplafond met rood vergulde rozetten. Het 

schoorsteenstuk laat Perseus zien vlak voordat hij het 

zeemonster doodsteekt, dat de aan de rotsen geketende 

Andromeda bewaakt. De geschiedenis van de twee 

geliefden is populair in de zeventiende eeuw, maar wordt 

zelden verbeeld zoals in het Johan de Witthuis. De maker 

van dit uit het laatste kwart van de achttiende eeuw 

daterende schilderij is onbekend.

Juffrouw Hoeuffts camertjen

Het kleine kamertje boven de hoofdentree tot het 

huis beschikt over een Frans balkonnetje. Vanaf hier 

werd Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau op 

3 december 1813, de dag nadat hij in Amsterdam tot 

Koning Willem I gekroond was, toegejuicht door een 

enthousiaste menigte.

Het balkenplafond heeft een rijke omberkleurige 

schildering die in de zeventiende eeuw aangebracht 

is. Aan de wand hangt een pluimveetafereel van 

Melchior de Hondecoeter, een telg uit de vermaarde 

schildersfamilie die zich specialiseerde in schilderijen 

van gedomesticeerde en exotische vogels.

eetkamer

vergaderkamer  
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zitkamer voor 
informeel overleg



Groote rooje sael

In deze grote vergaderzaal springt het 

balkenplafond direct in het oog. Dit is 

in de zeventiende eeuw voorzien van 

een rijke vermiljoenrode schildering. 

Ook hier vormen trompe-l’oeil 

panelen met vergulde rozetten een 

belangrijk thema. Het uitbundige 

plafond vertoont zo’n sterke 

gelijkenis met een plafond van de 

vermaarde architect Pieter Post in  

het huis Vredenburg uit 1647, dat  

Post wellicht tevens dit plafond 

ontworpen heeft.

vergaderkamer
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Het Chinese kabinet

Mr. Quirin van Strijen, die het Johan de Witthuis 

bewoont van 1779 tot aan zijn dood in 1790, laat een 

chinoiserie aanbrengen in de rechter tuinvleugel. 

Dit Chinese kabinet is na een verwoestende brand 

in 2005 in oude glorie hersteld. Er kwam nieuwe 

wandbespanning van handgeschilderd papierbehang 

met een paarse fondkleur. En in de hoeken van het 

plafond vormen vier Chinese tekens het gezegde 

Yang guang pu zhao: het zonlicht schijnt overal.

Houten kabinetten 

De groote rooje sael biedt toegang tot het 

studeervertrek: twee kabinetten, geheel bekleed met 

houten Lodewijk XIV-betimmeringen. In het verste 

kabinet bevindt zich als schoorsteenstuk een 

doodsportret van een kind. Jacob van Loo schilderde 

dit werk in circa 1655, maar het is waarschijnlijk pas 

na 1924 hier aangebracht. Het werd in november 1919 

nog verhandeld bij een veiling in Amsterdam.
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Het Johan de Witthuis is een monumen-
taal woonhuis dat dienst doet als locatie 
voor vergaderingen en recepties met 
maximaal 130 deelnemers. Het huis is 
beschikbaar voor speciale gelegenheden 
en ontvangsten van de Rijksoverheid en 
de Hoge Colleges van Staat.

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt het huis 
beschikbaar per etage, al hoeft u natuurlijk 
niet alle kamers op een etage te benutten. 
Om geluidsoverlast tegen te gaan, is het 
niet mogelijk dat meerdere partijen tegelijk 
gebruik maken van het voormalige 
woonhuis.

Faciliteiten
Een voormalig woonhuis is een fragiel 
pand. Daarom maken wij gebruik van vaste 
partners voor de catering, meubilering en 
audiovisuele ondersteuning. Om onnodige 
schade te voorkomen, gelden er algemene 
voorwaarden voor beschikbaarstelling en 
huisregels voor gebruik. Deze zijn op 
aanvraag beschikbaar. Draadloos internet 
is aanwezig via een open verbinding.

Contact
Voor nadere informatie en verzoeken 
tot beschikbaarstelling kunt u zich 
wenden tot:

Rijksvastgoedbedrijf
Bureau Grafelijke Zalen &  
Johan de Witthuis
t.a.v. Jacqueline Baaren
(M 06 52 59 56 00) of  
Meriam Evers-Oortwijn
(M 06 52 59 56 10)

Praktisch


