








Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 XXIll Aan weerszijden van de hoofddeur bevonden zich 6 vensters,die voor de onderste helft met luiken waren voorzien. Een hoogdak met dakvensters bekroonde het 2-verdiepingen hooge ge-bouw, dat alleszins 'n deftigen indruk maakte. In den loop derjaren bleek het huis voor hofhouding toch wel te klein te zijn,zoodat reeds Prinses Marie Louise, de weduwe van J. W. Fri-so de stallingen tot woning voor haar personeel liet inrich-ten. De nieuwe eigenaar van 1815 voelde ook het gemis aanruimte en gaf daarom den wensch te kennen het te doen ver-grooten. De restauratie en uitbreiding werd opgedragen aan de ar-chitecten Jan de Greeff en Zeger Reyers, welke laatste ookhet Badhuis te Scheveningen gebouwd had. De beide deskun-digen deden hun uiterste best het paleis zoo geriefelijk moge-lijk te maken, doch meer hebben zij ook niet bereikt. De heer-schende smaak en stijl van dien tijd was zoodanig in

vervaldat er eigenlijk van geen stijl gesproken kon worden. Ge-noemde bouwmeesters waren kinderen van hun tijd en hebbenden smaak van die dagen gevolgd. Zij begonnen met 't fraaiebordes en balkon weg te breken, vervolgens werd de helftvan het fiere dak weggemoffeld achter een stijve breede lijstmet kleine vierkante venstertjes, en last not least werdenrooden baksteen en grauwen zandsteen ,,gleichgeschaltet&quot; on-der een forschen kalklaag. Uit aesthetisch-architectonisch oogpunt heeft het met dezerestauratie veel ingeboet. De kolossale gebogen vleugels, dietegelijkertijd aan elkaar gebouwd werden, konden deze ver-minking niet vergoeden, integendeel, zij hebben het nog ver-ergerd. Doch niettegenstaande deze wansmakelijkheden, die we numaar moeten nemen zooals ze zijn, maakt het Paleis met zijnfraaie entourage van forsche beuken en linden, van frisscheheesters en keurige plantsoenen een vorstelijken indruk en moethet daar voor onze Koninklijke familie

wel aangenaam ver-toeven zijn. Bezoek aan de zalen en vertrekken. Na eenig wachten werd ons gezelschap door een bediendebinnengelaten en kon de bezichtiging een aanvang nemen. Achtereenvolgens werd gewandeld door de kleine Hal. waarfraaie kristallen kronen schitteren; de Leuvenzaal, met doeken.














