
De Binnenhof in Den Haag  
 
Over het ontstaan van het Binnenhof is niets met zekerheid 
bekend. Het oudste gebouw was een donjon die er voor 
1230 zou hebben gestaan; de fundamenten liggen nog onder 
het Rolgebouw. Volgens een hypothese zou het terrein van 
het Binnenhof in 1229 door graaf Floris IV van Holland zijn 
gekocht. Vanouds werd de plaats Die Haghe of Den Hag(h)e 
genoemd. Vanaf het begin van de 17e eeuw gebruikte het 
stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, welke 
deftiger klinkt en een samentrekking is van 'des Graven 
ha(a)ge' (waarschijnlijk werd het toen al opgevat als de 
Haag (= het bos) van de Graaf van Holland). De oude naam 
Den Haag bleef in de volksmond bestaan. 
 
De Ridderzaal is een zaal die onderdeel uitmaakt van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof 
te Den Haag. De oudste zalen van het Binnenhof zijn de Kelderzaal en de Rolzaal. 
Daarachter bevinden zich de De Lairessezaal (genoemd naar Gerard de Lairesse) met 
daarboven de Hogerbeetskamer (genoemd naar Rombout Hogerbeets). Boven de Rolzaal 
bevindt zich de Weeskamer. De grootste zaal, door Floris V gerealiseerd in de vorm van 
een Engelse koningszaal, is echter de Grote Zaal (die tegenwoordig meestal de Ridderzaal 
wordt genoemd). In die zaal wordt sedert 1904 jaarlijks in de Verenigde Vergadering der 
Staten-Generaal de Troonrede uitgesproken door de Koning(in). Sinds 1848 (met 
onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog) wordt daarmee op de derde dinsdag van 
september het parlementaire vergaderjaar geopend (Prinsjesdag). Ook worden 
Nederlandse medaillewinnaars van Olympische Spelen hier na de Spelen traditioneel 
gehuldigd en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Wist je dat…. de naam Ridderzaal pas in de negentiende eeuw, onder invloed van de 
romantiek, in gebruik geraakt. De zaal in Den Haag werd daarvoor de Grote of Hoge Zaal 
genoemd.  
 
Wist je dat ….. de zaal in de loop der tijd gebruikt is als wandelplaats, markt, 
winkelcentrum, wachtruimte voor de rechtbank, excercitieruimte en trekkingen van de 
Staatsloterij. Door dat laatste werd hij ook wel Loterijzaal genoemd. 
 
Wist je dat …. de gevels van de Ridderzaal een dikte hebben van 1,20 meter.  
 
Wist je dat …. de kap een vrije overspanning heeft van 17,80 meter. De voet daarvan ligt 
op 26 meter hoogte en de lengte is 38 meter. In die tijd was dit een constructie die in het 
huidige Nederland niet werd geëvenaard en zich kon meten met de grootste zalen elders. 
 
Wist je dat…. De Grote zaal oorspronkelijk de feestzaal was van het grafelijke hof. Bij 
afwezigheid van de graven werd de Ridderzaal later alleen maar gebruikt als voorportaal 
van de Rolzaal waar het Hof van Holland zitting hield.  
 
Wist je dat …. de troon voor het staatshoofd van architect P.J.H. Cuypers is en dateert uit 
1904.  
 
Wist je dat …. er drie kleinere zetels (neventronen) bijhoren voor de gemaal en de 
meerderjarige opvolgers van het staatshoofd. Tot 1964 waren dat de prinsessen Beatrix en 
Irene, daarna Beatrix en Margriet.  
 
Wist je dat …. Er in 1968 een vierde neventroon bijgemaakt werd voor prinses Christina. 
Een van de neventronen was dus 'namaak' (welke dat was werd geheimgehouden). Sinds 
2013 staat een van de neventronen weer in de zaal, voor Koningin Máxima. De overige 
neventronen worden niet gebruikt en zijn opgeslagen in de Grafelijke Zalen. 


