
9.6.11 Overnachten in ongekende stijl

Hotel Des Indes is onlosmakelijk verbonden met 

Den Haag. Dit beroemde hotel heeft onderdak 

geboden aan heel wat sterren en beroemde poli-

tici, van president Roosevelt tot de Spice Girls en 

Thomas Mann, om maar wat te noemen. Hotel 

Des Indes heeft ongekende klasse en kan bogen 

op een rijke historie. Ieder vertrek, iedere gang of 

nis vertelt een stukje geschiedenis…

Het is de baron van Brienen van de Groote Lindt 

en Dortsmunde die in 1858 door bouwmeester 

A. Rodenburg aan het Lange Voorhout een statig 

herenhuis laat bouwen. Kosten: anderhalve ton 

puur goud! Deze kamerheer van koning Wil-

lem wilde naast zijn landgoed Clingendael een 

meer centraal gelegen locatie in Den Haag waar 

hij grote feesten zou kunnen geven. Het huis 

beschikte over een riant binnenhof, stallen, een 

hooischuur, bediendekwartieren, privé-verblijven 

en een prachtige balzaal. Na de dood van de 

baron in 1863 krijgt zijn oudste zoon Arnold het 

voorname pand toebedeeld. Deze verkoopt het na 

enkele jaren aan de hotelier Paulez die het weer 

aan zijn dochter schenkt. Zij maakt er samen met 

haar man, de ex-beroepsmilitair Friedrich Wirtz, 

een hotel van. Na een verbouwing van vier jaar 

vond de officiële opening van het pand plaats op 

1 mei 1881, door Prins Frederik van Oranje, de 

tweede zoon van Koning Willem I. Het hotel geldt 

ook in die tijd als het summum van verfijnde ele-

gance: details zoals de deurknoppen met initialen 

herinneren aan de eerste bewoner van het pand 

en op iedere verdieping was een badkamer. 

Het hotel heeft de tand des tijds doorstaan. Ook 

tijdens de moeilijke oorlogsjaren blijft Hotel Des 

Indes overeind. Er zijn tijden geweest dat het hotel 

een andere bestemming kreeg. Zo werd het hotel 
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tijdens de Tweede Wereldoorlog intensief gebruikt 

door de bezetter, terwijl Joodse onderduikers 

tegelijkertijd stiekem verbleven in de duiventil! 

Direct na de oorlog vestigden Amerikaanse troe-

pen hun basis in het hotel. Zo verbleven hier ook 

Eisenhower, Churchill en Montgomery.

Restyling van een grootmeester

Vandaag de dag straalt Le Méridien Hotel Des 

Indes nog steeds een ongekende grandeur uit, 

terwijl achter ieder historisch detail de grootste 

staaltjes van modern gemak en technisch vernuft 

schuilgaan. Onlangs heeft het hotel een complete 

restyling ondergaan, waarvoor de fameuze inte-

rior decorator Jacques Garcia al zijn talent en 

ervaring heeft aangewend. Le Méridien Hotel Des 

Indes telt na de verbouwing 92 kamers, waaronder 

13 suites en enkele karakteristieke salons. Nieuw is 

de Health Club (voor gasten en leden) met onder 

andere fitness, zwembad, stoombad en solarium.

Het compleet gerestylede hotel biedt de perfecte 

ambiance voor ‘new luxury dining’. Executive 

Chef Ben Hardeman in DesInDes biedt een menu-

kaart met een rijkdom aan keuzes, passend bij 

iedere gelegenheid: van gezonde sandwiches, de 

beroemde Des Indes High Tea, zeldzame single 

malt whisky’s en ‘classic cocktails’ tot exquise lun-

ches en diners. Hardeman liet zich daarbij inspire-

ren door het fameuze culinaire fenomeen Rostang 

uit Parijs, waardoor de keuken van DesInDes een 

Frans-wereldse stijl heeft gekregen. De lounge, 

het restaurant en de bar vormen samen één grote 

ruimte die in verschillende sferen is ingericht. Een 

lust voor het oog, gecombineerd met pure ver-

wennerij voor de smaakpapillen. Heel bijzonder…
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