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De hoofdstad van Holland is Utrecht 
Residentie van Lodewijk Napoleon 

4. 

Bij de oprichting van de  Republiek der Verenigde 

Nederlanden behouden de gewesten verregaande 

autonomie, maar voor beslissingen op landelijk  

niveau komen ze bijeen in de Staten Generaal. In 

1587 is dat nog in Delft, maar vanaf  20 januari 

1588 wordt Den Haag de vaste vergaderplaats. 

Den Haag heeft geen stadsrechten en er is dus 

geen lastig stadsbestuur dat de Staten Generaal 

het leven zuur kan maken.  

In de gedecentraliseerde Republiek kijkt men wel 

uit om Den Haag als hoofdstad aan te duiden. 

 

In 1795 trekken Franse soldaten de Republiek 

binnen en de Republiek der Zeven Verenigde  

Nederlanden wordt vervangen door de Bataafse 

Republiek dat later het Bataafs Gemenebest 

wordt.  

Tijdens deze Franse Tijd blijft Den Haag de      

regeringszetel, ook als Napoleon vanuit Frankrijk 

in 1806 Het Koninkrijk Holland opricht en zijn 

broer Lodewijk Napoleon tot koning benoemt.  

 

Lodewijk meent dat het zeeklimaat slecht is voor 

zijn gezondheid en besluit al na een jaar Huis ten 

Bosch te verlaten en zijn hof te verplaatsen naar 

Utrecht. In allerijl worden panden aan de Drift en 

de Wittevrouwenstraat aangekocht en verbouwd 

tot koninklijk paleis. Alle ministeries verhuizen 

mee en  

Utrecht wordt de nieuwe 

hoofdstad van het  

Koninkrijk Holland.  

1.  

utrecht 
verhaalt : 

2. 3. 

Binnenhof van het Paleis.   

We kijken richting de gebouwen  aan De Drift.  

Rechts op de foto de gebouwen aan de Wittevrouwenstraat. 

 

 

 

1. 

overal  

en ergens 

lagen 

1. Utrecht. De kleuren van de stad verwijzen 

naar St. Maarten. 

2. De eerste koning van de lage landen.  

3. Lodewijk Napoleon verving het Frans als 

hoftaal door het Nederlands. Hij schreef zelf 

brieven en gedichten in deze taal. 

4. De naam verhaalt: ‘Wittevrouwen’ verwijst 

naar de (habijten van de) zusters uit het 

klooster dat hier ooit stond. 

5. De naam verhaalt: langs ‘De Drift’ dreven  

boeren hun vee naar Utrecht. 

6. Inmiddels biedt het voormalige koninklijke 

paleis onderdak aan de bibliotheek 

van de Universiteit van Utrecht. De 

universiteit bestaat al sinds 1636.  

7. In 1953 ontwerpt Pyke 

Koch nieuwe kappen voor de 

Verblijven van koning Lodewijk Napoleon:  

 

Baarn (B) 

 Paleis Soestdijk 

Amsterdamsestraatweg 1 

 

Bunnink (Bu) 

 Oud Amelisweerd (koninklijk buitenverblijf) 
Rhijnauwenselaan 

 

Utrecht (U) 

 Koninklijk Paleis Utrecht                     
(nu universiteitsbibliotheek) 
Hoek Wittevrouwenstraat—Drift 27 

 

 Paushuize  
Kromme Nieuwegracht 49  

 

Residenties andere machthebbers:  

 

Utrecht (U) 

 Aartsbisschoppelijk paleis                              
Maliebaan 40  

 

 Burcht Trecht (47 nChr.)                             

Fragmenten onder het Domplein (DomUnder).  

 

 Paleis Lofen (palts 1040, keizer Hendrik III) 
Fragmenten zijn bewaard gebleven in de kelders 

van de panden aan de Vismarkt en het Domplein.  

U• 

verbinding 

 

 

Stadhuis wordt  

paleis Lodewijk Napoleon: 

Koninklijk Paleis op de 

Dam, Amsterdam 

 
Plannen voor een  
zomerresedentie  

voor Lodewijk Napoleon, 
Assen 

Koninklijk Paleis Brussel 
Gebouwd voor koning Willem 1 

Een aantal lagen rond het koninklijk paleis 

Utrecht. De nummers verwijzen naar de foto’s. 

 

8. 5. 

Ba• 

9. 

oorspronkelijke gaslantaarns.                   

Koch (1901- 1991) is naast Carel Willink de 

belangrijkste vertegenwoordiger van het  

magisch realisme.  

8. De consoles onder de lantaarns langs De 

Drift zijn voorzien van beeldhouwwerken met 

o.a. afbeeldingen van de hoofdzonden.  

9. De poort in de gevel aan de                      

Wittevrouwenstraat is halverwege de 19e 

eeuw aangepast. Het paleis was het eerste 

gebouw in Nederland dat geheel voorzien 

was van gevelpleisterwerk. 

10. De architecten zijn J.Th. Thibault en J.D. 

Zocher Sr. De laatste is ook bekend als    

tuin– en landschapsarchitect. Op de foto 

bijvoorbeeld zijn park in Rhenen, maar 

Utrecht zelf kent het ‘Zocherpark’. 

•Bu 

10. 

Lang duurt het niet, want Zijne Majesteit vindt 

zijn nieuwe residentie al snel klein en  

benauwend. Als in januari 1808 zijn favoriete 

theater op het Vredenburg afbrandt, is de maat 

vol. In april van hetzelfde jaar gaat hij in op een 

aanbod van het Amsterdamse stadsbestuur om 

het grootste gebouw van het land, het stadhuis 

op de Dam, om te bouwen tot koninklijke       

residentie. Lodewijk blijft er tot zijn broer  

Napoleon hem in 1810 dwingt afstand te doen 

van de Hollandse troon. 

 

Na het einde van de Franse bezetting,           

verplaatst  de Soeverein Vorst der Verenigde 

Nederlanden Willem Frederik Prins van  

Oranje-Nassau (de latere Koning Willem I) in 

1813 de regeringszetel weer naar Den Haag, 

maar Amsterdam blijft hoofdstad. 

Amsterdam’s status als hoofdstad wordt in 1814 

in de grondwet werd vastgelegd, maar in 1815 

wordt dit weer ongedaan gemaakt als België bij 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden       

gevoegd werd. De koning verblijft afwisselend in 

Den Haag, Amsterdam en Brussel. De positie 

van Amsterdam blijft jarenlang officieus. 

Pas met de grondwetswijziging van 1983 wordt 

Amsterdam weer, zijdelings, in de grondwet als 

hoofdstad genoemd. In artikel 32 staat o.a. dat 

de inhuldiging van de koning in de hoofdstad 

Amsterdam moet plaatsvinden.  

6.& 7. 


