
De Amsterdamse bankier Henry Hope 
(1735-1811) koopt de hofstede Welge-
legen, een bezitting die zich uitstrekt 
tussen de Baan, de Dreef, de Paviljoen-
slaan en de Kleine Houtweg. Op het 
toppunt van zijn macht laat Hope, het 
brein achter het handels- en bankiers-
huis Hope & Co, het bestaande bui-
tenhuis slopen voor de bouw van een 
grootse villa, een man van zijn aanzien 
waardig.

Lodewijk Napoleon wordt als eerste 
koning van Holland gekroond.

Het Franse leger wordt verslagen; het 
paviljoen wordt staatseigendom van 
het Koninkrijk der Nederlanden. 

Na jaren van leegstand werd in Pavil-
joen Welgelegen een Rijksmuseum 
ondergebracht: het Museum voor 
Levende Nederlandse Meesters. Later 
zouden hier ook (soms gelijktijdig) an-
dere musea hun onderkomen krijgen, 
zoals het Museum voor geologische 
voorwerpen, het Koloniaal Museum 
van Nederland en het Museum voor 
kunstnijverheid

In 1913 wordt de Vereniging Het Neder-
lands Fotografisch Museum opgericht. 
Kort daarop betrekt het Fotografisch 
Museum paviljoen Welgelegen. Van een 
echt museum is geen sprake; de ver-
zameling foto’s werd slechts eenmaal 
tentoongesteld en na veel omzwervin-
gen in 1953 overgedragen aan de ‘Neder-
landse Amateur Fotografen Vereniging 
in Leiden.

Na een reorganisatie de ambtelijke 
ondersteuning wordt een nieuw kan-
toorgebouw betrokken aan het Hout-
plein: Gebouw Noord-Holland. Het 
provinciaal bestuur zetelt nog steeds in 
Paviljoen Welgelegen. 
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Het paviljoen wordt grondig gerestau-
reerd. Voor en tijdens de restauratiepe-
riode worden er veel onderzoeken uit-
gevoerd, o.a. naar het behang, meubels 
en kleurgebruik. 

Het oude A-gebouw wordt gesloopt, 
de gevel aan de Dreef wordt opnieuw 
opgebouwd en de achterkant wordt 
met een glazen vleugel uitgebreid.

Paviljoen Welgelegen wordt verbouwd 
en gerestaureerd tot Provinciehuis en 
uitgebreid met een nieuwe vleugel, 
gebouw A, aan de Dreefzijde

Het Rijk draagt het gebouw over aan 
het Provinciaal Bestuur van Noord-Hol-
land.

Welgelegen wordt verkocht voor 
300.000 gulden aan Lodewijk Napole-
on, koning van Holland en broer van de 
Franse keizer.

Prinses Wilhelmina, weduwe van 
stadhouder Willem V en moeder van 
koning Willem I bewoont tot aan 
haar dood paviljoen Welgelegen als 
zomerverblijf. Haar zoon gaf haar het 
gebouw in vruchtgebruik. Prinses Wil-
helmina werd liefkozend ‘Willemijntje’ 
genoemd

In 1838 wordt het Paviljoen Welgelegen 
ingericht als Rijksmuseum voor Leven-
de Nederlandse Meesters: het eerste 
museum voor hedendaagse kunst in 
ons land. Het museum is gevestigd 
in de grote bovenzalen en de ovale 
muzieksalon. Door het gereedkomen 
van het Rijksmuseum te Amsterdam 
kan in 1885 de Haarlemse collectie naar 
Amsterdam worden overgebracht. 

In de zijvleugel aan de Dreefzijde wordt 
het Geologisch Museum gevestigd. In 
1864 verhuist de verzameling naar het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
in Leiden en wordt overgebracht naar 
het Geologisch Instituut van de Rijks-
universiteit van die stad.

In het grootste deel van de beneden-
verdieping en in een paviljoen in de 
binnentuin wordt het Koloniaal Muse-
um ingericht. De vader van de schrijver 
Frederik van Eeden is hier de directeur. 
In 1923 wordt de collectie van dit mu-
seum ondergebracht in het in dat jaar 
gereed gekomen Koninklijk Instituut 
voor de Tropen te Amsterdam. 

Gebouw A, de nieuwe vleugel aan 
de Dreefzijde, wordt verhoogd met 
een tweede verdieping. Het paviljoen 
wordt gerestaureerd

Gebouw B en gebouw C worden aan de 
noordzijde van de griffietuin als kan-
toorruimten toegevoegd. 

In de kamers op de bovenverdieping 
van de zijvleugel is het Kunstnij-
verheidsmuseum ingericht. Na het 
vertrek in 1885 van het Rijksmuseum 
voor Levende Nederlandse Meesters, 
worden ook de grote bovenzalen 
door het Kunstnijverheidsmuseum in 
gebruik genomen.

Het paleis Welgelegen wordt slechts 
incidenteel gebruikt door Lodewijk 
Napoleon.

Lodewijk Napoleon tekent de troons-
afstand en verlaat Welgelegen. Zijn 
zesjarige zoon Napoleon Lodewijk 
(Lodewijk II) wordt de nieuwe koning 
van Holland.

Lodewijks broer, keizer Napoleon 
Bonaparte, verklaart Welgelegen tot 
Frans bezit. 

Het voor Nederland uitzonderlijke ge-
bouw dankt zijn vorm en omvang aan 
de met name museale functie die Hope 
er aan geeft. Zijn kunstcollectie moet 
een plaats krijgen in de grote zalen op 
de zogenaamde bel-etage.

Henry Hope betrekt Welgelegen als bui-
tenverblijf. Zijn kunstverzameling krijgt 
een plaats in dit gebouw en wordt in de 
komende jaren sterk uitgebreid.
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