
OEHHH en AAHHH vanachter je scherm 

Excursie Raad van State – Pieter-Bas Beekman 

 

Veel docenten maatschappijleer zullen Paleis Kneuterdijk al eens in het echt hebben gezien. Het is 

namelijk de huisvesting van de Raad van State: wetgevingsadviseur en de hoogste bestuursrechter in 

Nederland. Pieter-Bas Beekman, hoofd communicatie van de Raad van State, nam de docenten mee 

tijdens een online excursie. 

 

Er is nogal wat gebeurd in dat paleisje Kneuterdijk. De beraadslagen voor de Grondwetswijziging van 

1848 hebben er plaatsgevonden, net als de talloze feestjes van Willem II en zijn Russische 

dienstmeiden. In de Tweede Wereldoorlog is het paleis gebruikt als propagandatoneel van de 

Duitsers, maar daarna was het het Bijzonder Gerechtshof, voor de veroordeling van grote 

oorlogsmisdadigers. Tegenwoordig is paleis Kneuterdijk de huisvesting van de Raad van State.  

 

Tijdens de online rondleiding neemt Beekman de docenten mee door verschillende zalen. De meest 

indrukwekkende zaal is de balzaal. Voor die zaal staat Beekman even stil, en vertelt: “Tijdens de 
fysieke rondleiding is dit vaak het moment suprême, waarop ik altijd een spontante ‘oehhh’ en ‘aahhh, 
wat is dit mooi’ krijg.” Dit jaar bezoeken de docenten de zaal helaas niet fysiek, maar dat weerhield 

sommigen er niet van een oehhh en aahhh in de comments te zetten. En ‘oehhh en ahhh’ was het 
inderdaad: de zuilen van massief marmer en de arabesken (versiersels) op het plafond benamen 

menig docent de adem. De neoclassistische zaal is het pronkstuk van het paleis Kneuterdijk. 

 

De tweede grote zaal in Paleis Kneuterdijk is de Gotische zaal. Het bruin en de lambrisering laat veel 

mensen denken aan Harry Potter. De grote inspiratie voor deze zaal was de dining room van 

Christchurch College in Oxford. Laat dit nou ook de zaal zijn die als inspiratiebron heeft gediend voor 

de eetzaal in de Harry Potter films! “Je waant je dus een beetje in het toverachtige tijdperk!” vertelt 
Beekman. Ook het orgel in de zaal versterkt de magische sfeer van de zaal. 

 

Naast de pracht en praal geeft Beekman ook uitleg over de functies van de Raad van State: 

wetgevingsadviseur en de hoogste bestuursrechter. De balzaal is nu ingericht voor de achttien leden 

van de afdeling advisering, de Gotische zaal is nu ingericht als rechtszaal.  

 


