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Na het dempen van de binnengracht 
(tweede helft 19e eeuw) veranderde de 
situatie enigszins. Ter plaatse van de 
gracht ontstond een lager gelegen 
binnenterrein. 

Binnengracht werd gedempt (1861) en 
achtergevel werd aangepast. De 
onderzijde van de souterrainvensters zijn 
ca. 120cm boven het vroegere niveau van 
de gracht gelegd. 

Na het dempen van de gracht werd het 
venster aan de zijde van de Hofpoort-zijde 
veranderd in een doorgang. 

Vensters achtergevel aangepast van 2x 
(2+2) voor de begane grond en le 
verdieping En 2x (1+1) op de tweede 
verdieping. 

De oorspronkelijke indeling was 4x (4+4) 
voor de begane grond en 1 e verdieping 
en 4x (2+2) op de.  tweede verdieping. 

In 1985 werden na een grondige 
restauratie louvres voor de vensters van 
de werkruimten aangebracht. 

• 31...2...,...22111 



Geschiedenis Comptoir-Generaal 
Interne verbouwingen 

1860 in gebruik als Telegraafkantoor 
	 Tussen 1909 en 1946 

1887 In gebruik als Kantongerecht 

Politiek 
Een aantal vertrekken in gebruik door het 
Telegraafkantoor. Na vertrek van het 
Kantongerecht naar de overzijde van het 
Binnenhof kwam het gehele gebouw bij 
het Telegraafkantoor in gebruik. 

In 1884 is bestaande toestand werd 
geheel opgemeten omdat het 
Kantongerecht hier zou worden 
gehuisvest. 

Rijksbouwmeester C.H. Peters stelde een 
verbouwingsplan op 

Bouwactiviteiten 

Zaal "terechtzitting" werd in linker deel van 
de begane grond gesitueerd, naast de 
publieke wachtkamer en getuigen ruimte; 

Vertrekken Griffie, kantonrechter alsmede 
Familieraad lagen op de 1 e verdieping, op 
2e verdieping kantoorfuncties en 
bergingen; 

Voor dragende wand 1 e verdieping werd 
op de begane grond links ijzéren moerbint 
aangebracht afsteunend op 2x gietijzeren 
zuilen. 
Ontwerp 

In 1909 verhuisde het Kantongerecht naar 	Gebouw werd door bezettende macht 
de overzijde van het Binnenhof 

	
gebruikt. 

De zittingszaal kreeg een ca. 130cm hoge 
houten lambrisering met paneelindeling. 
Boven de lambrisering waren de wanden 
van vakken voorzien door geprofileerde 
lijsten op stucwerk, stucplafond v.v. zware 
kroon en perklijsten; 

Aanpassingen 1 e verdieping beperken 
zich vooral tot het weer opdelen van de 
"Seinzaal" t.b.v. kantoor Griffie, deze 
ruimten kregen aan de gevelzijde een 
lambrisering; 
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Extra kantoorruimte werd middels 
nieuwbouw aan oostzijde gerealiseerd. 
Tegelijk werd het Comptoir Generaal voor 
dit doel verbouwd. 

Gangen op begane grond., 1 e verdieping 
en 2e verdieping werden in aansluiting op 
het nieuwe buurpand links doorgetrokken; 

Over gewelfkap van souterrain werd een 
onderslagbalk (HE200 B) aangebracht; 

1982 alle radiatoren vernieuwd; 

1985 t.b.v. brandveiligheid diverse houten 
puien met draadglas aangebracht. 

I

Nieuwbouw+ interne verbouwingen 

1971 na bouw Binnenhof 5 

Ten oosten van het Comptoir 
Generaalwerd na afbraak van de 
bestaande bouw nieuwbouw gesitueerd. 
Het belendende Goudsmidskeurhuis werd 
gerestaureerd. 

Tussen 1946 en 1968 werd het Comptoir-
Generaal door diverse diensten gebruikt. 

Aantal leden van het Parlement vergroot. 

Voormalige zittingszaal werd d.m.v. een 
houten schot gesplitst door een voor- en 
achterruimte; 

Toiletruimten begane grond en 1 e 
verdieping in 1962 ingrijpend verbouwd; 

Diverse functiewijzigingen, plafonds uit de 
tijd van het Kantongerecht werden 
gespaard; 

In 1968 op verzoek van TK werd op de le 
verdieping een verbinding met de 
Hofpoort gerealiseerd; 

Binnen het gebouw werden de 
wandbespanningen vervangen voor 
Gyproc (gipskarton); 

Wanden/plafond souterrain geschilderd 
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Bouwdeel B - Comptoir-Generaal 

Architectuur 

Exterieur 

Het alzijdig symmetrische volume wordt 
afgedekt door een niet rondlopend 
zadeldak, geen 0-vorm maar een U-
vorm. Mogelijk dat een inpandige 
zakgoot met keulse goot risicovol werd 
geacht i.v.m. de functie van het 
kantoorgebouw. 

Na het corrigeren van de rooilijn 
(verbetering zichtlijn) is het gebouw in 
monumentaliteit toegenomen. De 
geringe sprong naar voren en de lagere 
belendingen versterken het voorname 
karakter. Dat de architectuur van het 
Hofpoortgebouw aangepast is aan het 
Comptoir Generaal is veelzeggend. 

De klassiek opgebouwde voorgevel met 
tympaan wordt afgesloten met een 
rondlopende zwaar geprofileerde 
kroonlijst. De achtergevel, oorspronkelijk 
een gevel direct aan het water, is een 
sobere gevel met stevige baksteen— en 
kozijndetails. De krachtige afsluiting door 
de kroonlijst wordt aan het zicht 
onttrokken door de kapconstructie van 
de Schepenhal. De sobere hardheid van 
de achtergevel wordt ontkracht door de 
in 1985 aangebrachte louvres. 

Interieur 

Ondanks vele aanpassingen i.v.m. 
functiewijzigingen is het Comptoir 
Generaal in hoofdopzet nauwelijks 
gewijzigd. Een kruisvormige ontsluiting, 
met een hoofdas tussen voordeur en 
trappenhuis, verdeelt de plattegrond in 
vier kwadranten. De kwadrantstructuur 
maakte verschillende indelingen per 
kwadrant mogelijk. Zelfs het inbrengen 
van gietijzeren kolommen plus een zware 
onderslagbalk was geen aantasting van 
het patroon. Nieuwe functionele 
indelingen lieten de gevels onaangetast. 

Toen het Comptoir Generaal onderdeel 
werd van het Tweede Kamer complex 
verloor de voordeur en dus de belangrijke 
hoofdas in het interieur aan betekenis. De 
koppeling met de overige gebouwen van 
het complex verliep/verloopt via 
doorbraken in de kopgevels, waardoor 
oriëntatie en beleving van het, in 
stedenbouwkundige zin, zich zo krachtig 
presenterende gebouw heeft ingeboet. 
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Bouwdeel B - Comptoir-Generaal 
I 

	

Architectuur 

Waardering 

De waardering, op gebouwniveau, is een 
vereenvoudigde, grafische weergave van 
diverse door de opdrachtgever 
aangeleverde onderzoeken en eigen 
onderzoek. De categorisering middels 
kleuren is specifiek voor het onderhavige 
gebouw en niet uitwisselbaar of 
vergelijkbaar met de categorisering van de 
andere gebouwen. De waardering betreft 
de huidige toestand. Voor gedetailleerde 
informatie gelieve de aangeleverde 
documentatie te raadplegen. 

In algemene zin kan gesteld worden dat 
de gevels en het daklandschap hoog 
gewaardeerd worden (hier niet grafisch 
weergegeven). 

De waardering geeft de architectonische 
kwaliteit aan, niet de (bouw) historische 
kwaliteit, hoewel dit vaak samenvalt. 

De waardering volgt de zwaarte van de 
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe hoger 
de waardering. 

De rode stippellijn geeft aan of de ruimte 
'oude' betimmeringen en/of 
lambriseringen bevat. 
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Plattegrond tweede verdieping, bestaande toestand 

Plattegrond begane grond, bestaande toestand 

Plattegrond eerste verdieping, bestaande toestand 

Renvooi waardering: hoe donkerder, hoe hoger gewaardeerd 
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Bouwdeel B - Schepelhuis + Goudsmids keurhuis 

Comptoir-Generaal 

Bij deze tekst zijn de overzichtstekeningen 
nodig voor nauwkeurige beschouwing. 

Schepelhuis en Goudsmitskeurhuis 
Dit intermediaire volume wordt ingezet om 
relatief eenvoudig de vele 
hoogteverschillen tussen de aansluitende 
gebouwdelen aan deze zijde van het 
Binnenhof op te lossen. De helft van het 
Schepelhuis , aan de Statenpassage zijde, 
wordt geamoveerd om plaats te maken 
voor een nieuw trappenhuis ten dienste 
van zowel gebouwdeel B als C. Aan de 
Binnenhof zijde blijven de vloeren intact 
ten behoeve van meetingrooms. Het 
Goudsmitskeurhuis wordt vrijgemaakt 
voor een tweetal liften corresponderend 
met het nieuwe trappenhuis. Het 
daklandschap wordt ter plaatse 
versimpeld, het Goudsmitskeurhuis krijgt 
de oorspronkelijke heldere dakvorm terug, 
het Schepelhuis wordt afgedekt met een 
platdak. 
De behandeling van dit intermediaire 
volume geeft het Comptoir Generaal (B) 
en de uitbreiding van Kolonie (C) ruimte 
de eigen identiteit te versterken, het 
karakteristieke onderscheid wordt groter 
en de individuele belevingswaarde neemt 
toe. 

Comptoir Generaal 
Het eerste gebouw, in Nederland, met als 
mono-functie kantoor, heeft in de loop der 
tijd een grote mate van flexibiliteit weten 
op te brengen. Dat heeft het gebouw te 
danken aan de eenvoudige structuur als 
continue drager van verandering. De 
kruisvormige ontsluiting geeft vrij 
indeelbare kantoorruimten in de oksels , 
plus dat het stramien van de 
gevelarchitectuur vrijheid biedt. Als dan 
niet bewust zorgt ook de (voor de 18e 
eeuw) overdimentionering van de 
balklagen een grote vrijheid voor 
functieverandering. Kortom een flexibel 
kantoorgebouw avant la lettre. 

248 





e e 
CO, Part) 

e e 	9 9 
II 	II 

BEGANE GROND 

Bouwdeel B - Comptoir-Generaal 

Plattegronden 

2E VERDIEPING 

1E VERDIEPING 



0  
howd, wow: twill .ier 	 111 1111 

11114,4, 44~ 414414, *11~ ~11 *444. 
• 11~11 .411,11,1141,  

	•••••••••••••••••••••••••••••Mi ›4›•ê•4•••••441~~1~4.44~~rt~t~.44,~44,40-11 
il>4114~t11441111114  44411444414414~ &&&&&  mmr 

!ga,  
~I N Eihmmi 	1~1 

11111  	 111 

VOORSTEL INDELING KANTOORRUIMTES COMPTOIR-GENERAAL -1E VERDIEPING 

251 



Bouwdeel B - Comptoir Generaal 

Kantoorruimte 

HUIDIG 
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VOORSTEL 
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Bouwdeel B - Comptoir-Generaal 

Installatieprincipe 

Conce t 

[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe 
installaties aan, voor gedetailleerde informatie  
zie VO Arcadis 

DOOSNEDE COMPTOIR GENERAAL INSTALLATIEPRINCIPE 
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INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES 



C01+ 

C 00+ 

Bouwdeel B - Schepelhuis / Goudsmids keurhuis 

Verticale ontsluiting 

B 02+ 

B 01+ 
	 N 12+  

N01+ 
B 00+ 

N 00+ 

C 01+ 

C 02+ 

Comploir-Gonanal 

I
Schopolhuis 	i 	Gobouw C 

Goudsmidskourhuys 

BESTAANDE KERN 

De bestaande kern in het Schepelhuis levert een kruip-door, sluip-door situatie op tussen 
het Comptoir-Generaal en gebouw C en N met meerdere hellingbanen (niet conform 

ITS normering). Deze logistieke knoop verslechtert de orientatie van gebruiker en 
voorkomt een heldere overgang tussen de gebouwdelen. 

Comptoir-Gonoroal Schopolhuis 	 Gebouw C 

Goudsmidskourhuys 

B 02+ 

B 01+ 

B 00+ 

VERBETERING TOEGANKELIJKHEID 

De versimpeling van de kern in het Schepelhuis wordt gerealiseerd door de later 
toegevoegde niveaus in het Goudsmidskeurhuys te laten vervallen. Hierdoor onstaat er 
een helder schema zonder kleine hellingbanen en smalle, lage gangetjes. Tevens kan de 

dakkap van het Goudsmidkeurhuis worden hersteld in haar orginele vorm. 
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AXONOMETRIE - SCHEPELHUIS EN GOUDSMIDS KEURHUIS 







Amibitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'De gehele oudbouw met werkruimten aan de Binnenhofzijde (Binnenhof 4-7) is 
verouderd en gedateerd met veel kleine kamers, die niet aan de huidige (arbo)-
maatstaven voldoen. Apart aandachtspunt: niet uitsluitend klimaatregeling, 
maar ook de mogelijkheid de ramen meer open te zetten voor frisse lucht.' 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Architectuur 

Exterieur 

De kritiek op Rose's Ministerie van Kolonie 
was niet mals, in 'De Nederlandsche 
Spectator' schreef een criticus: 'alzoo het 
rozeroode gebouw op het Plein is eene 
fabriek, en wel eene zodanige aan welke 
het streven naar architectonische 
schoonheid werkelijk nadeel zou hebben 
aangebracht (...) Wat hebben wij hier? 
Een rozeachtige ijzerroestkleur die geen 
denkbaar materiaal vertegenwoordigt, 
dan rhabarber of chocolade, - min 
gepaste bouwmaterialen'. Ook het 
Ministerie van Justitie kraag veel kritiek en 
was veel te duur geweest. 

Toch was het architectuurdebat over de 
bouwstijl van regeringsgebouwen en dus 
ook het Binnenhof, beslecht in het 
voordeel van Victor de Stuers/Cuypers. 
Justitie beantwoordde daar aan. 

Het lag dan ook voor de hand dat de 
uitbreiding van het Ministerie van Kolonie 
het te verwachten architectonische beeld 
moest bevestigen en geenszins te duur 
moest zijn. De historiserende, tamelijk 
saaie gevelarchitectuur (aansluitend op 
het eerder gebouwde Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) verhult een volledig 
gewapend-betonskelet. 

Interieur 

Het in opzet eenvoudige kantoorgebouw 
kende in oorsprong kantoorkamers aan 
de Binnenhofzijde en gangen of 
tekenzalen aan de 'grachtzijde'. Latere 
verbouwingen splitsten de tekenzalen op 
in kantoorkamers, waardoor een gang in 
het midden ontstond. Terwijl 
oorspronkelijk het logistieke circuit zich 
beperkte tot alleen het trappenhuis en één 
gang op de hoofdverdieping. 

De le verdieping is samen met het 
trappenhuis de representatieve verdieping 
met prachtig tegelwerk gefabriceerd bij de 
Porseleyne Flesch in trappenhuis en 
gangen, inclusief deuren, kozijnen en glas-
in-lood. 
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Ontwerp 1915-1916 
	

Ontwerp heden 

boven: plattegrond; 

midden: verkeersruimte; 

onder: structuur 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Architectuur 

Waardering 

De waardering, op gebouwniveau, is een 
vereenvoudigde, grafische weergave van 
diverse door de opdrachtgever 
aangeleverde onderzoeken en eigen 
onderzoek. De categorisering middels 
kleuren is specifiek voor het onderhavige 
gebouw en niet uitwisselbaar of 
vergelijkbaar met de categorisering van de 
andere gebouwen. De waardering betreft 
de huidige toestand. Voor gedetailleerde 
informatie gelieve de aangeleverde 
documentatie te raadplegen. 

In algemene zin kan gesteld worden dat 
de gevels en het daklandschap hoog 
gewaardeerd worden (hier niet grafisch 
weergegeven). 

De waardering geeft de architectonische 
kwaliteit aan, niet de (bouw) historische 
kwaliteit, hoewel dit vaak samenvalt. 

De waardering volgt de zwaarte van de 
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe hoger 
de waardering. 

De rode stippellijn geeft aan of de ruimte 
'oude' betimmeringen en/of 
lambriseringen bevat. 
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Plattegrond begane grond, bestaande toestand 

Plattegrond eerste verdieping, bestaande toestand 

idtg rol WI 	IIM 

Plattegrond tweede verdieping, bestaande toestand 

Renvooi waardering: hoe donkerder, hoe hoger gewaardeerd 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Plattegronden 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Architectuur 

uitbreiding voormalige Ministerie van 
Kolonie 
De hiërarchie in het gebouw wordt niet 
uitsluitend bepaald door de structuur, 
maar meer door het afwerkingsniveau 
gekoppeld aan de oorspronkelijke 
functies van de verschillende 
gebouwdelen. De beletage, aantakkend 
op de belangrijke 1 e verdieping van het 
bestaande Ministerie van 
Kolonië,ontwikkelt zich vanuit het 
monumentale trappenhuis in een rechte 
lijn, georiënteerd op het daglicht. De 
belangrijkste kantoor ruimten bevinden 
zich hier. 
Het nieuwe programma volgt de 
oorspronkelijke ruimtelijke structuur en 
hiërarchie in het gebouw, op één punt na. 
De trap van de hoofdverdieping naar de 
2e verdieping wordt verplaatst naar een 
zichtlocatie om een betere integratie te 
verkrijgen van de kantoorfunctie. 

Bouwdeel C - HUIDIGE SITUATIE Bouwdeel C - NIEUWE SITUATIE 

verkeers- 	 verkeers- 	half-open 
gesloten werkplek 	ruimte  gesloten werkplek 	 gesloten werkplek 	ruimte 	werkplek 

12m2 
	H < 	

20 m2 
	

12m2 
	

5,9m2 pp 

VOORSTEL — KANTOORTYPOLOGIE BOUWDEEL C 
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Bouwdeel C - Stijlkamer 

Voormalige Ministerkamer 

HUIDIGE SITUATIE 



VOORSTEL 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Kantoorvleugel 

HUIDIGE SITUATIE 



VOORSTEL 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Kantoorruimte 

HUIDIGE SITUATIE 
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VOORSTEL 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Circulatie 

Huidig - bestaande trap naar 2e verdieping ligt verscholen en is bovengemiddeld steil 

Voorstel - nieuwe trap naar 2e verdieping sluit aan op monumentale trappenhuis 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Installatieprincipe 

Conce t 

[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe 
installaties aan, voor gedetailleerde informatie 
zie VO Arcadis 

DOOSNEDE BOUWDEEL C INSTALLATIEPRINCIPE 
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Bouwdeel C - Uitbreiding Koloniën 

Zolderverdieping 
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Geschiedenis Ministerie van Koloniën 
Voorgeschiedenis 
	 IOntwerp en bouw 

	 IUitbreidingen en aanpassingen 

1848 Ontwerp door Johannes Craner 
voor Ministerie van Koloniën, Hoge Raad 
en Ministerie van Justitie als westwand van 
het Plein. (niet uitgevoerd) 

1858 1' ontwerp Rose voor Koloniën, 
Hoge Raad en Justitie als drie losstaande 
gebouwen. De Ministeries liggen aan 
het Plein, de Hoge Raad springt naar 
achteren. Entrees op de 1° verdieping, via 
bordestrappen. E-vormige plattegrond 
Justitie, drie bouwlagen met virede laag 
t.p.v. hoekrisalieten. Gevel uit te voeren in 
zandsteen en hardsteen. 

11 februari 1859 Besteksplan gereed voor 
Koloniën, met entree op maaiveld, interne 
staatsietrap en vier volledige bouwlagen.  

1883 le uitbreiding (waarschijnlijk door 
Cornelis H. Peters (1847-1932), hoofd 
Bureau Nieuwbouw en Restauratie van de 
Dienst Landsgebouwen). 

1891-1899 2e uitbreiding (vermoedelijk 
door Daniël E.C. Knuttel (1857-1926), 
Rijksbouwmeester van de Dienst 
Landsgebouwen in het Tweede District): 
twee extra paviljoens worden toegevoegd 
aan achterzijde. 

1915-1916 Laatste uitbreiding (door 
Henricus Th. Teeuwisse (1880-1960), 
adjunct-Rijksbouwmeester van de Dienst 
Landsgebouwen in het Tweede District: 
gebouw C van de Tweede Kamer (zie 
verder Uitbreiding Koloniën). 

Politiek 
1858 W.N. Rose (1801-1877) wordt 

	 1867 Rose pensioneert als 
aangesteld als hoofd van de Dienst 

	
Landsbouwmeester, de minister benoemt 

Landsgebouwen t.b.v. grootschalige 	 geen opvolger. 
projecten: nieuwbouw Binnenhof, Koloniën, 
Justitie, Hoge Raad en etnografisch 
museum, en herstel van de Grote Zaal (nu 
Ridderzaal). 

Bouwactiviteiten 

1 mei 1861 Oplevering als gepleisterd 
en geschilderd "rozeroode gebouw" (De 
Nederlandsche Spectator, 1861) 

1873 De oorspronkelijke gietijzeren 
schuiframen worden vervangen door 
houten ramen. 

1877 Plan t.b.v. bliksemafleiders op daken 
(door Jacobus Singels (1831-?)). 

1883 E-vormige plattegrond wordt 
gesloten met een bouwvolume aan 
de achterzijde, (waarschijnlijk) over 
alle bouwlagen. Toiletaanbouw in 
noordwesthoek van zuidelijke binnenplaats. 

Ontwerp 

1836 Bauakademie door Schinkel  1860 eerste bouwfase voltooid  1883 eerste uitbreiding 
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1858 Eerste plan Rose 

1859 Definitief plan Rose 

1912 Gerealiseerd: Koloniën en Hoge Raad volgens ontwerp Rose, Justitie volgens ontwerp Peters. 

2012 Huidige toestand met nieuwbouw Pi de Bruijn op de plaats van de Hoge Raad. 
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193x aanpassing trappenhuis 1939 Regentenkamer 

Geschiedenis Ministerie van Koloniën 
IVerbouwing, renovatie en restauratie 

193x Verbouwing entreehal/ 
	

1979-1981 Verbouwing en restauratie 
trappenhuis (G.C. Bremer (1880-1949), 	 (door Cees Dam (1932-) en aansluitend 
Rijksbouwmeester). 	 gebruik als onderdeel van de Tweede 

Kamer. 
1959 Verbouw zolder. 

1981 Voltooiing restauratie 
1959-1978 Gebruik als afdeling van het 

	
Regentenkamer en hoekvertrekken 

Ministerie van Binnenlandse Zaken. 	 oostzijde (door Johan P.M. Goudeau 
(1926), Hoofdarchitect Landelijk Bureau 
Rijksmonumenten). 

1997-1998 Verbouwing en renovatie 
(door Pi B. de Bruijn (1942)) gericht op de 
aansluiting op nieuwbouw van gebouw N. 

Politiek 

1943-1945 Verplaatsing van het Ministerie 
van Koloniën naar De Voorst bij Eefde door 
de Duitse bezetter. 

1946 Ministerie van Koloniën wordt 
Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen. 

1957 Ministerie van Overzeesche 
Gebiedsdelen wordt Ministerie van Zaken 
Overzee. 

Bouwactiviteiten 

1915-1916 Doorbraak in achtergevel en 
trapje t.b.v. verbinding met gebouw C/ 
Uitbreiding Koloniën door loopgang op 10  
verdieping met ondergelegen doorrit. 
Verlagen vloerniveau zuidelijke 
paviljoen en plaatsing ketels centrale 
verwarmingsinstallatie. 

193x Sloop hoofdtrap, dichtleggen 
vide boven entreehal, plaatsing nieuwe 
lift en bordestrap. Nieuw teakhouten 
tochtportaal in entreehal, aanhelen 
marmeren lambriseringen en vloeren. 

Toevoeging van toileaanbouwen op beide 
binnenplaatsen. Vervanging van de houten 
buitenramen van buitengevels door staal. 

1959 Verbouw zolder @©@. 
Noordelijke binnenplaats: aanbouw 
begane grond noordwesthoek. 
Verwijderen gietijzeren zuiltjes naast en 
kroonlijsten boven de vensteropeningen.  

1979 Verbetering veiligheidsvoorzieingen 
en sanitair. 
Toevoegen 2 extra trappenhuizen 
met naastgelegen sanitair. Plaatsen 
brandscheidingspuien. 

1981 Reconstructie binnenafwerkingen 
Regentenkamer en hoekvertrekken o.b.v. 
kleuronderzoek. 
Reconstructie afwerking exterieur o.b.v. 
kleuronderzoek: licht roze-grijze gevels met 
donkerrode details. 
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1988 Verbouw dakverdieping met huidige 
fractiekamer: ophogen middengedeelte 
dak noordzijde. 

1997 Bouw loopbruggen t.p.v. zuidelijk 
paviljoen over drie bouwlagen. 
Aanleg kelder en plaatsen dubbele lift in 
zuidelijk paviljoen. 
Overkappen binnenplaatsen met 
beglaasde kappen. 
Aanpassen kleurstelling ex- en interieur tot 
huidige toestand. 
Vervangen stalen buitengevelvensters door  

houten kozijnen met dubbelglas. 
Modernisering van alle installaties incl. 
Systeemplafonds. 
Vervanging lift (uit 1935) in centrale 
schacht. 

2006 Realiseren separate ruimte op 
begane grond noordgevel, aanpassing 
raam naar doorgang met deur. 
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Bouwdeel K - Ministerie van Koloniën 

Architectuur 

Architect én ingenieur Rose ontwierp met 
het Ministerie van Koloniën een gebouw 
dat vooruitstrevend en vernieuwend was, 
zowel in stijl als wat betreft bouwtechniek. 
Hij koos, net als bij zijn eerdere ontwerpen, 
voor een eclecticistische architectuur 
die verschillende historische stijlen 
combineerde. Hierdoor had hij de vrijheid 
om een passende verschijningsvorm te 
kiezen die aansloot bij de gevraagde 
functie. Voor Koloniën gebruikte Rose een 
combinatie van Schinkels neoclassicisme 
en elementen uit de romaanse bouwkunst, 
in Duitsland bekend als de Rundbogenstil. 

Het gebouw is strikt symmetrisch 
opgebouwd gezien vanaf het Plein, met 
een parterre en drie volledige bouwlagen 
waarvan de bel-etage/1 e verdieping 
wat verbijzonderd is in in- en exterieur. 
De voorgevel heeft hoekrisalieten en 
een middenrisaliet met centraal daarin 
de hoofdentree. In de gevels wordt 
de horizontaliteit benadrukt door 
geprofileerde cordonlijsten en een 
nadrukkelijke kroonlijst met consoles en 
een balustrade. 

De royale externe bordestrap uit het 
eerdere - meer classicistische - ontwerp 
werd in een laat stadium vervangen 
door een interne trap met een voordeur 
op maaiveld. Vermoedelijk gebeurde 
dit vanwege de hoge kosten van de 
hardstenen bordestrap. 

Overtuigd van de mogelijkheden voor 
het gebruik van gietijzer, paste Rose 
dit materiaal breed toe in het gebouw, 
zowel decoratief als constructief: als 
kozijnen en ramen, voor de ornamentiek 
van de omlijstingen, consoles, daklijst en 
cordonlijsten, als draagstructuur van het 
dak en in de zuilen boven de entree, op 
hun beurt uitgebreid versierd in gietijzer. 

De kozijnen waren dubbel uitgevoerd 
met draairamen buiten en schuif ramen 
binnen. Alle muren waren uitgevoerd als 
spouwmuren. Gebruikmakend van de 
spouwen introduceerde Rose nieuwe 
oplossingen voor installaties: verborgen 
hemelwaterafvoeren en een door 
stoomkracht aangedreven gecombineerd 
systeem voor verwarming en ventilatie met 
verticale kanalen in de spouwmuren. 

Veel van de technische innovaties 
bleken echter in de praktijk niet of 
onvoldoende te functioneren. De 
geïntegreerde verwarming en ventilatie 
bleken onvoldoende warmte te leveren 
en werden vervangen door kachels en 
schoorstenen werden aangebracht. 
De hemelwaterafvoeren werden na 
verstoppingen alsnog naar buiten 
verplaatst. De gietijzeren kozijnen werden 
vervangen door houten exemplaren (in 
1873). 

Uitbreidingen in 1883 (waarschijnlijk 
door C.H. Peters) en tussen 1891 en 
'99 (vermoedelijk door D.E.C. Knuttel) 
volgden de hoofdopzet van Rose voor 
plattegrond en gevels. Tijdens de eerste 
uitbreiding werd het E-vormige plan 
gesloten waardoor twee binnenplaatsen 
ontstonden. De routing in het gebouw, 
geheel gericht op de hoofdentree aan 
het Plein met de majestueuze staatsietrap 
naar de bel-etage bleef ongewijzigd. 
Wel werden de circulatieruimten in de 
uitbreidingen door ruimtegebrek een stuk 
krapper uitgevoerd dan de royale gangen 
van de eerste bouwfase. 

De uitbreiding in 1883 betekende ook 
het begin van aanpassingen aan (lees 
verkleiningen van) de binnenplaatsen: 
de nieuwe gangen liggen "in" de 
binnenplaatsen. Ook verscheen er een 
eerste aanbouw. 

De uitbreiding met een vrijstaand gebouw 
aan de zijde van het Binnenhof (1915-
16, door H.Th. Teeuwisse) veranderde 
hier niets wezenlijks aan. Koloniën werd 
met een verbindingsgang op de eerste 
verdieping verbonden met het nieuwe 
gebouw. Wel bleef er een groot verschil 
in vloerhoogte en met name het enorme 
contrast in architectuurstijl ontstond er 
geen eenheid. 

Ook bij de verbouwing in de jaren '30 
waarbij entree en trappenhuis grondig 
werden gewijzigd en een lift werd 
toegevoegd bleef het dit principe bestaan, 
en daarmee het duidelijke onderscheid 
tussen voor- en achterzijde, en begane 
grond en verdiepingen. 

In 1988 werden (naast een renovatie 
die vooral veiligheids- en sanitaire 
voorzieningen betrof) op basis van 
kleuronderzoek de binnenafwerkingen 
van de Regentenkamer en de twee 
hoekvertrekken aan de voorgevel op de 1 e 
verdieping gerestaureerd. 

Tijdens de verbouwing in 1997/98 
(zeker door Pi de Bruin) kwam een 
verbinding met de nieuwbouw van het 
Tweede Kamercomplex tot stand, met 
loopbruggen in de zuidgevel over de 
onderste 4 bouwlagen. Deze toegang 
heeft echter nog steeds het karakter van 
een achteringang, ofschoon inmiddels 
de vooringang (aan het Plein) alleen nog 
ceremonieel gebruikt worden bij speciale 
ontvangsten. 

Met de tegelijkertijd uitgevoerde 
verbouwing van de dakverdieping t.b.v. 
liftmachinekamer, installatieruimten en 
extra werkruimte werd de integriteit van 
de kapconstructie (verder) aangetast. 
De binnenplaatsen veranderen door een 
glazen overkapping in (niet gerbuikte) 
binnenruimten. 

De meest ingrijpende aanpassingen 
werden echter gevormd door het 
vervangen van de stalen ramen (uit de 
jaren '30) door veel grover gedetailleerder 
exemplaren met dubbelglas, en de 
modernisering van alle installaties met 
de toevoeging van systeemplafonds, 
plafondkoven e.d. 
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Ontwerp heden 

boven: plattegrond; 
midden: verkeersruimte; 

onder: structuur 

289 



Bouwdeel K - Ministerie van Koloniën 

Architectuur 

Waardering 

De waardering, op gebouwniveau, 
is een vereenvoudigde, grafische 
weergave van diverse door de 
opdrachtgever aangeleverde 
onderzoeken en eigen onderzoek. 
De categorisering middels kleuren is 
specifiek voor het onderhavige 
gebouw en niet uitwisselbaar of 
vergelijkbaar met de categorisering 
van de andere gebouwen. De 
waardering betreft de huidige 
toestand. Voor gedetailleerde 
informatie gelieve de aangeleverde 
documentatie te raadplegen. 

In algemene zin kan gesteld worden 
dat de gevels en het daklandschap 
hoog gewaardeerd worden (hier niet 
grafisch weergegeven). 

De waardering geeft de 
architectonische kwaliteit aan, niet de 
(bouw) historische kwaliteit, hoewel dit 
vaak samenvalt. 

De waardering volgt de zwaarte van de 
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe 
hoger de waardering. 

De rode stippellijn geeft aan of de 
ruimte 'oude' betimmeringen en/of 
lambriseringen bevat. 
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Plattegrond zolder, bestaande toestand 

Plattegrond begane grond, bestaande toestand Plattegrond eerste verdieping, bestaande toestand 

Plattegrond tweede verdieping, bestaande toestand Plattegrond derde verdieping, bestaande toestand 

Renvooi waandering: hoe donkerder, hoe hoger gewaardeerd 
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[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe 
installaties aan, voor gedetailleerde 
informatie zie VO Arcadis 

Bouwdeel K - Ministerie van Koloniën 

Installatieprincipe 



DOOSNEDE BOUWDEEL K INSTALLATIEPRINCIPE 
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Bouwdeel K - Ministerie van Koloniën 

Structuur 

A 

• 
t 

Begane grond 
Ontmoeten in atria en koffiebar en terras, 

vergaderen rondom. 

Verdiepingen 
Ontmoeten op symmetrie-as, aan weerszijden van het trappenhuis, 

met uitzicht naar Plein en Binnenhof. 
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Representatie en verbindingen 

Verbindingen - bestaand 

Verbindingen - voorstel Vide bij VIP-entree - voorstel 
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Bouwdeel K - Ministerie van Koloniën 

Kleurtoepassing 

De kleurstelling wordt wellicht nog 
bijgesteld naar aanleiding van het nog uit 
te voeren kleurhistorisch onderzoek. 

■ stijlkamer 

■ werkplekken 

■ verkeersruimte 

LOO, L04 

I N 
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Interventies 

Dakkap - bestaande toestand 
	

Dakkap - voorstel 

.......... 	............................................... 

III II E6 !II Hl H IS 

IBI 11 II  111 M 1111 11 11 

111 II II Ii  E 11 II li III 
III 11 111 III 	s1 II II  III 

Voorstel dakkap - zicht vanaf overzijde Plein 
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Bouwdeel K - bouwsteen K1 

Vergaderzaal 

Huidige situatie 

Voorstel 
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begane grond 

Technische aanpassingen 
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Bouwdeel K - Bouwsteen K2 

Kantoor 

Huidige situatie 

Voorstel 
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1e verdieping 

Technische aanpassingen 
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Bouwdeel K - Bouwsteen K4 

Kantoor 

Huidige situatie 

( 

0 

Voorstel 

302 



■ 
4e verdieping 

Technische aanpassingen 
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Geschiedenis Ministerie van Justitie 
`Ontwerp Huygenshuis 

1634 Huygenshuis 

C. Huygens 

Op de locatie van het voormalige 
Ministerie van Justitie verrees het Huygens 
huis. Ontworpen door Huygens zelf met 
hulp van Jacob van Campen. 

In 1800 werd het Huygenshuis aan Jhr. 
Johannes Goldberg, Ministerie van 
Financiën verkocht. 

I Na afbraak Huygenshuis 

De minister verklaarde dat door de 
gemeente 's-Gravenhage gewenste 
verbreding van Lange Poten de afbraak 
van het Huygenshuis noodzakelijk maakte.  

1  Ontwerp Ministerie van Justitie 

1876 ontwerp Ministerie van Justitie 

architect C.H. Peters 

De door Peters ontworpen gevels voor 
het Justitie gebouw pasten helemaal 
binnen de visie die er toen was hoe 
regeringsgebouwen eruit moesten zien 
(vroeg-Hollandse renaissancestijl). 

Politiek 
In 1800 werd het huis aan Jhr. Johannes 
Goldberg, Ministerie van Financiën 
verkocht. 

In 1829 kreeg de "Bouwmeester der 
Koninklijke Paleizen en Landsgebouwen" 
opdracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken het Huygenshuis voor 
het Rijk te verwerven. 

Architecten Peters en Cuypers werden 
beide aangewezen als bouwkundige bij 
respectievelijk het Departement van 
Financiën en het Departement van 
Binnenlandse Zaken. 

Bouwact;viteiten 

De bouw van het huis was in 1637 gereed. 

In 1876 werd er begonnen aan de afbraak 
van het Huygenshuis en de verbreding van 
Lange Poten. Diverse onderdelen uit het 
interieur werden opgeslagen voor 
hergebruik en bleven Rijkseigendom. 

Naar ontwerp van C.H. Peters verrees 
vanaf 1883 in "oud-Hollandse" 
renaissancestijl gebouwde Ministerie van 
Justitie op de locatie van het 
Huygenshuis. 
Ontwerp  

In 1876 werden de plannen van architect 
H.P. Vogel en interieur architect L.H.J.J. 
Mazel bij de Rijksadviseurs ingediend. 

Hun kritiek op het plan was niet mals, 
onder aanvoering van Victor de Steurs. 
De gevels misten karakter en drukten de 
toekomstige bestemming van het gebouw 
onvoldoende uit. 

In het noord-westelijk trappenhuis is 
architect Peters vereeuwigd in een 
kapiteel met reliëf, gezeten aan zijn 
tekentafel. 
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In 1876 werd op basis van een 
vastgesteld grondplan begonnen aan de 
fundering van het eerste gedeelte van het 
nieuwe gebouw. 

In 1877 leverde Peters de plattegronden 
van de bovenbouw. 

In 1879 werd de inrichting van "de 
binnenbouw" aanbesteed. 

In 1880 was de aanbesteding van het 
tweede gedeelte. 

In 1880 was de aanbesteding van het 
tweede gedeelte. 

Een aantal werkzaamheden werden buiten 
het bestek gehouden waaronder de glas-
in-lood overkapping van de bibliotheek; 
de huidige handelingenkamer. 

In 1938 kwam het verzoek de porte-
cochere (koetspoort) te verhogen tot het 
niveau van de nevenliggende trottoirs. 
Deze wens werd pas in 1949 ingewilligd. 

Achter de deuren van de voorgevel werd 
een brede tochtsluis met twee deuren en 
een tourniquet geformeerd; 

-netwaytammaseassesg. 
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Geschiedenis Ministerie van Justitie 

Politiek 
Nadat het Ministerie van Justitie in 1978 
haar intrek in het nieuwe 
departmentsgebouw aan de 
Schedeldoekshaven had genomen werd 
het gebouw nog voor verschillende 
doeleinden gebruikt: 

1987 - 1983 Raad van State; 

1983 Hoge Raad der Nederlanden in 
rechter vleugel; 

1985 Ministerie van Financiën. 

Bouwactiviteiten 

In 1960 werd de geschilderde afwerking 
van natuursteen blokken op het stucwerk 
overgeschilderd; 

De eerste binnenplaats is meerdere keren 
herstraat, in '60 jaren is voor het laatst 
waarbij de lantaarn ook is gerestaureerd; 

Mogelijk in 1956 heeft de betegelde 
lambrisering op de eerste verdieping 
plaats moeten maken voor een 
geschilderde variant. 

Ontwerp  

In de jaren '58 / '59 werden de toiletten in 
de aanbouwen verbouwd, het is niet 
bekend wat er met de oorspronkelijke 
(handgeschilderde?) tegels is gebeurd. 

1960 inpassing personenlift in de linker 
vleugel ter plaatse van de wenteltrap. 

In 1974 werd het schone metselwerk van 
de meeste gewelfconstructies 
overschilderd in een lichte kleur, alleen de 
archiefruimte in het tweede deel van het 
gebouw bleef onbehandeld. 

	'Zkdall0 MSCIM d itiM ttt~ 21M, 
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Bouwdeel 7 - Ministerie van Justitie 

Architectuur 

Aan de totstandkoming van het 
voormalige Ministerie van Justitie ging 
nogal wat vooraf. Het plan van 
rijksbouwmeester Rose, waarmee hij de 
wand van het Plein symmetrisch 
completeerde, ging niet door. Formeel om 
financiële redenen, maar de Tweede 
Kamer was in een begrotingsbehandeling 
ivm nieuwbouw voor een Ministerie van 
Justitie niet te spreken over de 
architectuur van de wel gebouwde Hoge 
Raad en Ministerie van Koloniën 
(opvallend dat dit ministerie werd 
gebouwd in de tijd dat Multatuli zijn Max 
Havelaar publiceerde). Een pleidooi voor 
behoud van het 'Hotel van Brunswijk' 
speelde ook een rol. Een advies werd 
ingewonnen bij het College van 
Rijksadviseurs (een nieuw adviesorgaan 
van de regering, waarin de leden Victor de 
Stuers en Pierre Cuypers een belangrijke 
stem hadden). Architect Vogels werd 
gevraagd de gevels te ontwerpen en 
architect Mazel hield zich bezig met de 
plattegronden van het nieuw te bouwen 
ministerie. De plannen werden door het 
College in 1876 beoordeeld. De kritiek 
was stevig: gevels zonder karakter, geen 
ministerie maar eerder een woonhuis. Een 
tweede ontwerp kon evenmin de toets der 
kritiek doorstaan. Victor de Stuers stuurde 
architect Vogel enkele schetsjes van 
mogelijke gevels in oud-hollandse stijl 
(schetsjes gemaakt door C.H. Peters!!!). 
Vogels reageerde furieus. Deze 
controverse ging verder dan het eigen 
belang of dat van het individuele 
architectonisch ontwerp. 

Het speelde zich af in een periode van een 
verhit architectuurdebat. De zoektocht 
naar een architectuurstijl die past op de 
Hollandse identiteit en volkskarakter. Hoe 
moesten overheidsgebouwen eruit zien? 
Naar aanleiding van de herziening van de 
grondwet in 1848 ontstond een groeiende 
bureaucratie en dus behoefte aan nieuwe 
typen overheidsgebouwen. Victor de 
Stuers propageerde een bouwstijl 
gebaseerd op de vroeg Hollandse 
Renaissance; een periode die gezien werd 
als een periode van veel welvaart en 
dominantie in de wereld. Door toedoen 
van Victor De Stuers kwam de opdracht 
voor het Ministerie van Justitie terecht bij 
C.H. Peters, niet toevallig een architect 
opgeleid door Pierre Cuypers. 

Hij ontwierp een departement met een 
zeer rijke aankleding, gesierd met een 
decoratieprogramma vol symboliek. Het 
ontwerp beantwoorde volledig aan de 
opvatting van Victor De Stuers hoe een 
overheidsgebouw eruit moest zien. Toch 
was er ook kritiek, de kosten waren te 
hoog geweest, het gebouw werd als te 
donker ervaren en de kruisribgewelven 
(die waren beargumenteerd vanuit het 
oogpunt van brandveiligheid) deden 
teveel aan kloostergangen denken. 
Kortom, teveel Pierre Cuypers.  

** de eerste fase van het nieuwe 
ministerie werd gebouwd, toen Lange 
Poten was verbreed, op de plek van het 
gesloopte Huygenshuis. De uitbreiding, 
tweede fase, kwam op de plaats van het 
later gesloopte Hotel van Brunswijk. 
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Ontwerp 1877 	 Ontwerp 1936 -1956  Ontwerp heden 

boven:  plattegrond; 
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Bouwdeel J - Ministerie van Justitie 

Architectuur 

Waardering 

De waardering, op gebouwniveau, is een 
vereenvoudigde, grafische weergave van 
diverse door de opdrachtgever 
aangeleverde onderzoeken en eigen 
onderzoek. De categorisering middels 
kleuren is specifiek voor het onderhavige 
gebouw en niet uitwisselbaar of 
vergelijkbaar met de categorisering van de 
andere gebouwen. De waardering betreft 
de huidige toestand. Voor gedetailleerde 
informatie gelieve de aangeleverde 
documentatie te raadplegen. 

In algemene zin kan gesteld worden dat 
de gevels en het daklandschap hoog 
gewaardeerd worden (hier niet grafisch 
weergegeven). 

De waardering geeft de architectonische 
kwaliteit aan, niet de (bouw) historische 
kwaliteit, hoewel dit vaak samenvalt. 

De waardering volgt de zwaarte van de 
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe hoger 
de waardering. 

De rode stippellijn geeft aan of de ruimte 
'oude' betimmeringen en/of 
lambriseringen bevat. 
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Plattegrond begane grond, bestaande toestand 

Plattegrond eerste verdieping, bestaande toestand 

Plattegrond tweede verdieping, bestaande toestand 

Renvooi waardering: hoe donkerder, hoe hoger gewaardeerd 
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Cornelis Hendrik Peters (1847-1932) 

Cornelis Peters groeide op aan de 
voet van de Martinitoren in 
Groningen. Voorbestemd om 
predikant te worden, bezocht hij 
het Stedelijk Gymnasium, een 
opleiding die hij echter niet 
afmaakte. In de zomer van 1863 
vertrok hij op zestienjarige leeftijd 
naar Sneek om daar in de leer te 
gaan bij de architect, tevens 
directeur van de plaatselijke 
gasfabriek, A. Breunissen Troost. 
Bij hem leerde Peters, zoals in die 
tijd gebruikelijk, de verschillende 
aspecten van het vak - timmeren, 
metselen, optreden als opzichter -
in de praktijk. Zijn al vroeg 
aanwezige belangstelling voor 
middeleeuwse bouwkunst uitte zich 
in deze periode in het 
inventariseren en beschrijven van 
vele middeleeuwse kerkjes en 
andere bouwwerken in Groningen 
en Friesland. 

Door bemiddeling van Breunissen 
Troost kreeg Peters in mei 1867 de 
gelegenheid zijn opleiding te 
vervolgen op het bureau van 
architect P.J.H. Cuypers in 
Amsterdam. Daar bleek dat hij nog 
veel te leren had. Peters was er de 
enige protestant tussen allemaal 
katholieken: 'Het bureau, kwam aan 
de koffij-tafel binnen, én, jong als ik 
was, en Catholisch als alles om mij 
heen was, had ik altijd veel te 
vragen en stond dra de bibliotheek 
in huis vóór mij open' (Van de 
Schoor I, 349). Hij maakte zo 
kennis met het werk van de 
invloedrijke Franse 
architectuurtheoreticus E.E. Viollet-
le-Duc, die, evenals Cuypers, een 
op de constructieve principes van 
de gotiek gebaseerde rationele 
bouwstijl voorstond. Deze 
Amsterdamse periode zou het 
begin vormen van een levenslange 
band met Cuypers. 

Al in november 1867 ging Peters 
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terug naar Friesland, ditmaal in 
dienst van Cuypers als 
hoofdopzichter bij de bouw van de 
rooms-katholieke St. Vituskerk in 
Blauwhuis. In 1869 solliciteerde hij 
naar de functie van directeur van de 
gasfabriek in Bolsward en werd hij, 
op voorspraak van zijn oude 
leermeester Breunissen Troost, 
aangenomen. Tegelijkertijd vestigde 
Peters zich in dit Friese stadje als 
particulier architect, overigens 
zonder grote opdrachten te krijgen. 
In 1870 werd hij hoofdopzichter bij 
de bouw van Cuypers' St. 
Martinuskerk in Sneek. 

Peters bleef in contact met 
Cuypers, en in de zomer van 1873 
werd hij bureauchef op het atelier 
Cuypers&Stoltzenberg, waartoe hij 
naar Roermond verhuisde. Hier 
werd vrijwel alles vervaardigd -
meubilair, beelden, 
gebrandschilderd glas etc. - wat 
nodig was voor de inrichting van de 
door Cuypers ontworpen kerken. 
Waarschijnlijk in verband met de 
werkomstandigheden - hij had 
vooral veel last van het overal 
aanwezige stof - zocht Peters na 
anderhalf jaar toch ander werk. Via 
familierelaties trad hij in maart 1875 
in dienst bij de Maastrichtse 
behangselfabrikant Zeller&Co., 
maar vertrok daar door de slechte 
werksfeer al weer binnen enkele 
maanden. Peters restte op dat 
moment weinig meer dan op zijn 
spaargeld te teren. Wel publiceerde 
hij zijn eerste bouwhistorische 
boek Overzicht der 
boerenplaatsenbouw in 
Nederland (1875) en bracht hij 
gestaag een prenten- en 
boekenverzameling bijeen over 
historische monumenten in 
Nederland. Zijn blijmoedige 
karakter hield hem in die periode op 
de been. Later zou Peters over 
zichzelf zeggen het altijd als een 

voordeel te hebben gezien dat hij 
'een Grnninger' was, 'die een kop 
hebben harder dan het flint van den 
Hondsrug, die doorzetten tegen alle 
verzet in; die zuinig en spaarzaam 
zijn, nuchter en zekere 
zelfbewustheid bezitten' ( De 
Nieuwe Courant). 

Opnieuw bleek Cuypers van grote 
betekenis voor Peters' loopbaan. 
Op diens instigatie en op die van 
Victor de Stuers, de invloedrijke 
secretaris van het College van 
Rijksadviseurs voor de 
Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst, werd de functie in het leven 
geroepen van Rijksbouwkundige 
voor de Gebouwen van Financiën. 
Hoewel hij op dat moment nog 
geen enkel zelfstandig ontworpen 
en uitgevoerd gebouw op zijn naam 
had staan, werd Peters op 1 april 
1876 als zodanig aangesteld. Hij 
verhuisde toen met zijn gezin van 
Zuid-Limburg naar Den Haag. Deze 
benoeming was bedoeld om de 
positie van Cuypers en De Stuers, 
bondgenoten in een 
architectonische richtingenstrijd, te 
verstevigen. Beiden propageerden 
een nationale bouwstijl die was 
gebaseerd op de 16de-eeuwse 
bouwkunst, met een mengeling van 
neogotische en neorenaissance-
elementen; een bouwstijl ook van 
vóór de Reformatie. Dat Peters 
protestants was, kon daarbij 
worden gebruikt als argument 
tegen de beschuldigingen dat de 
overheidsbouw een volledig 
ultramontaanse aangelegenheid 
was. 

De verheven titel van 
Rijksbouwkundige voor de 
Gebouwen van Financiën was 
allerminst in overeenstemming met 
de omstandigheden waaronder 
Peters zijn werkzaamheden diende 
te verrichten. In het begin moest hij 
het op het departement namelijk 
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doen met een bodekamertje, naar 
eigen zeggen 'een vertrek van 2 1/2  
bij 3 meter, met een tafel van 75 bij 
100, twee stoelen en een 
potkacheltje. Voilà le bureau!' ( Het 
Vaderland (1927)). Een assistent 
had hij aanvankelijk niet, maar na 
enige tijd werd een geschikte 
scholier gevonden voor allerlei 
werk op het bureau, 'en zoo had de 
bouwmeester van het Rijk dan een 

• hulp... na schooltijd' ( Ibidem). 
Peters' primaire taak was het 
ontwerpen van post- en 
telegraafkantoren, waaraan een 
grote behoefte bestond sinds de 
invoering van de Postwet van 1870. 
Aangezien dit werk te veel werd 
voor één bureau, kwam het in 1884 
tot een splitsing van de Dienst 
Landsgebouwen in een noordelijk 
en zuidelijk district. Peters kreeg 
daarbij het noorden toegewezen. In 
het laatste kwart van de 19de eeuw 
zou Peters' bureau een veertigtal 
postkantoren neerzetten, onder 
andere in Arnhem (1888), Edam 
(1888), Harlingen (1895) en Oude 
Pekela (1898). Het Amsterdamse 
hoofdpostkantoor aan de 

110  Nieuwezijds Voorburgwal (1895-
1899) was in dit opzicht Peters' 
grootste en - door de excentrieke 
torens - meest omstreden ontwerp. 
Zo was het open lokettenfront in 
de grote hal een noviteit voor 
Nederland. 

Peters' eerste jaren als 
Rijksbouwkundige werden echter 
volledig bepaald door de bouw van 
het nieuwe ministerie van Justitie 
aan de noordzijde van het Plein in 
Den Haag (1876-1883). Hij kreeg 
deze opdracht, die officieel niet 
onder zijn competentie viel, mede 
door toedoen van De Stuers. Het 
departementsgebouw - stilistisch 
sterk verwant aan het door 
Cuypers ontworpen Rijksmuseum 
in Amsterdam - werd een van de 
zuiverste voorbeelden van de 
nieuwe nationale bouwstijl voor  

overheidsgebouwen en 
tegelijkertijd Peters' visitekaartje. 

In 1878 werd Peters, na een 
herstructurering van enkele 
ministeries, benoemd tot 
Rijksbouwkundige voor de 
Landsgebouwen bij het ministerie 
van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. Dit betekende een 
belangrijke stap voorwaarts in zijn 
carrière. Hij kreeg nu zijn eigen 
bouwkundig bureau met eigen 
assistenten. Peters werd betrokken 
bij de restauratie van de gevel van 
de Ridderzaal, waarvoor hij de twee 
nieuwe torenspitsen ontwierp (1878 
-1883) en bij de restauratie en 
verbouwing van het Stadhouderlijk 
Kwartier aan het Binnenhof (1880). 
In dezelfde periode bouwde Peters 
voor zichzelf een nieuw woonhuis in 
de Surinamestraat 42 (1880-1883): 
'een klein museum en 
prentenkabinet daarbij' (Brugmans). 

In het oeuvre van Peters - sinds 
1884 officieel Rijksbouwmeester -
deed zich in deze tijd een 
stijlverandering voor. Hij liet zich 
steeds meer inspireren door de 
13de-eeuwse Groningse romano-
gotiek, die hij op zijn omzwervingen 
door de provincie goed had Ieren 
kennen en waarover hij ook 
geregeld publiceerde. In zijn 
herwaardering van de baksteen als 
constructief element ging hij hierbij 
verder dan zijn leermeester 
Cuypers. Peters' gebruik van rode 
baksteen doorschoten met 
natuurstenen speklagen, 
segmentbogen boven 
kruisvensters, spitsboogfriezen en 
klimmende blindvensters, dit alles 
verpakt in een schilderachtig 
silhouet, leidde tot de term 
'postkantorengotiek'. Het gebouw 
dat hij ontwierp voor de stad 
Groningen, is daarvan een typerend 
voorbeeld. 

Incidenteel werkte Peters ook voor 
andere opdrachtgevers dan zijn 
eigen departement. Tot de grote  

opdrachten die Peters uitvoerde, 
behoorde ook de uitbreiding van 
het complex van de 
Rijksveeartsenijschool in Utrecht 
(1903-1916), waarvoor hij een 
aantal gebouwen ontwierp in zijn 
bekende, maar toentertijd al 
gedateerde stijl. Na de nieuwbouw 
van de Koninklijke Stallen op Het 
Loo in Apeldoorn voor zijn rekening 
te hebben genomen (1904-1909) 
was Peters ook verantwoordelijk 
voor de restauratie van het paleis 
zelf (1910-1914). Hij verhoogde het 
middendeel van paleis Het Loo en 
pleisterde de voorgevel geheel wit, 
een indertijd al omstreden aanpak. 
Intussen bleven er overal door hem 
ontworpen postkantoren verrijzen. 

Na in 1915 te zijn gepensioneerd en 
reeds het jaar daarop weduwnaar 
te zijn geworden bleef Peters zich 
wijden aan de geschiedschrijving 
van zijn geboorteprovincie. In 1921 
verscheen het rijk 
gállustreerde Oud-Groningen. Stad 
en Lande, dat een standaardwerk 
zou worden. Behalve in geschrifte 
hield Peters zich ook in de praktijk 
met het kunsthistorisch erfgoed van 
zijn geboorteprovincie bezig. Zo 
was hij betrokken bij de restauratie 
van enkele Groningse kerken. 

Peters keerde niet naar Groningen 
terug, maar bleef in Den Haag 
wonen. Daar was hij een bekende 
persoonlijkheid: 'rechtop, stevig, de 
parapluie in de rechterhand, een 
groote teekenportefeuille onder 
den linkerarm, de lange witte baard 
golvend op de manteljas' ( Het 
Vaderland (1932)). Tot op hoge 
leeftijd bleef hij actief. Zo hield hij 
als lid van de Haagse 
kunstenaarsvereniging 'Pulchri 
Studio' geregeld voordrachten over 
de meest uiteenlopende 
onderwerpen. In 1932 overleed de 
man die in bijna veertig jaar zo'n 
honderdtwintig postkantoren 
bouwde en daarmee - zonder bij 
een breed publiek bekend te zijn -
één van de meest 
gezichtsbepalende architecten varm7  
Nederland mag worden genoemd. 



Bouwdeel J - Ministerie van Justitie 

Architectuur 

Bij deze tekst zijn de overzichtstekeningen 
nodig voor nauwkeurige beschouwing. 

Het voormalige Ministerie van Justitie 
wordt gezien als het meest gave gebouw 
van het Tweede Kamer complex. Dat blijkt 
ook wel uit de blauwe diagrammen van de 
waardering van de architectonische 
kwaliteit in vergelijking met de andere 
gebouwen. Doch ook bij dit gebouw zijn 
fragmenten aan te wijzen waar vele 
opvolgende aanpassingen het monument 
tekort doen in de oorspronkelijke 
bedoeling van de architectuur. Onder 
andere de kapverdiepingen, het 
oorspronkelijke entreegebied, locatie van 
de 'nieuwe' liften, diverse nieuwe 
scheidingswanden en E-installaties (W-
installaties ontbreken in dit gebouw) 
presenteren het gebouw niet van de beste 
kant. Verder is veel oorspronkelijk schoon 
metselwerk (gewelven) voorzien van een 
lijvige muurverf. 

Dankzij slimme en zorgvuldige 
positionering van nieuw programma is het 
mogelijk de oorspronkelijke architectuur 
her te waarderen en weer ten volle te 
benutten. Een in aantal bescheiden 
nieuwe aanpassingen hebben vooral 
betrekking op nieuwe doorgangen, zoals 
in de gevel snaar het Statenlokaal en de 
gangwanden ter plaatse van de liften. 
Ooit verdwenen tussenwanden worden 
weer herplaatst om zo de compositie van 
met name bestaand blijvende plafonds en 
ruimtevormen weer te waarderen. 
Wijzigingen in de gevels van twee/ 
drielichten tot dubbele deuren worden 
gedetailleerd analoog aan de bestaande 
detaillering en materialisering. Hier wordt 
niet een contrastrijke oplossing gekozen. 

In een integraal ontwerpproces is grote 
zorg besteed aan inbrengen van 
installatietechniek. Verreweg de meeste 
ontwerpkracht is daar besteed. Niet alleen 
het leidingenverloop van verschillende 
typen installatietechniek is onzichtbaar 
ondergebracht in het monumentale  

gebouw, maar ook vele opstelruimten 
voor installaties zijn op strategisch 
dwingende posities in het gebouw 
gevonden, zonder de oorspronkelijke 
balans in de plattegronden te verstoren. 

Nieuwe liften zijn direct geschakeld op het 
gangensysteem van het gebouw. De 
compositie van de gangwanden wordt 
hierop naadloos aangepast. 

** noordoostelijk trappenhuis rond 1886 
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Bouwdeel 3 - Ministerie van Justitie 

Plattegronden 

BEGANE GROND 

KELDER 
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Bouwdeel - Ministerie van Justitie 

Gangwand liften 

HUIDIG AANZICHT GANGWAND T.P.V. LIFTEN 
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Bouwdeel 7 - Ministerie van Justitie 

Gevel Statenlokaal 

HUIDIG AANZICHT GEVEL T.P.V. STATENLOKAAL 
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Bouwdeel J - Ministerie van Justitie 

Statenlokaal 

Statenpassage 

Buitenterra 
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[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe 
installaties aan, voor gedetailleerde informatie 
zie VO Arcadis ] 

DOOSNEDE BOUWDEEL J INSTALLATIEPRINCIPE 

Bouwdeel J - Ministerie van Justitie 

Installatieprincipe 

Conce t 
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Bouwdeel J - Ministerie van Justitie 

Statenlokaal 

VOORSTEL 



INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES 
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Bouwdeel J - Ministerie van Justitie 

Kleurconcept kantoorverdieping 

INDELINGSPRINCIPE KANTOORVERDIEPING 01+ EN HOGER 

Kleurtoepassing: Verloop van blauwtinten per kantoorruimte vanaf belangrijkste 
stijlkamers 

■ Stijlkamer 
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Bouwdeel 3 - Ministerie van Justitie 

Kantoorruimte 

VOORSTEL 
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Bouwdeel 7 - Ministerie van Justitie 

Fractiekamer 

VOORSTEL 
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Amibitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'Het Hotel is bouwtechnisch (inclusief lichtplan) en klimatologisch op alle 
fronten ongeschikt voor werkplekken en is volgens de deskundigen in de 
huidige staat niet meer verder te verbeteren. De aard van de klachten verschilt 
en is breed gehoord vanaf het gebouwdeel aan de buitenzijde aan de Lange 
Poten tot en met de binnenkant grenzend aan de Statenpassage.' 
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Geschiedenis Hotel Central 
Ontwerp le hotel Central 
	 1 Ontwerp 2e hotel Central 

ca. 1879 ontwerp Hotel Central 

Aannemer W. Doon 

Vrijgekomen grond wordt aan de Lange 
Poten werd aangekocht door aannemer 
en projectontwikkelaar W. Doon. 

Hij ontwierp een groot gebouw in oud 
hollandsche stijl met een passage in het 
midden haaks op Lange Poten. 

Op begane grond kwamen winkels en een 
café en op de verdiepingen een hotel. 

In 1882 word het Hotel Central verkocht 
aan de toenmalige Zuid-Hollandse 
bierbrouwerij (Oranjeboom). 

Het Hotel krijgt een nieuwe naam: Grand 
Hotel Centraal 

Bouwkundige staat werd alleen maar 
meer achteruit en in 1911 werd het 
gesloopt. 

1911 ontwerp 2e Hotel Central 

architecten Muffers jr. en Dammerrnan jr. 

De constructie van gewapend beton werd 
ontworpen door De Nederlandsche 
Betonijzerbouw. 

De binnenplaats- en achtergevels bleven 
van onbekleed gewapend beton, maar de 
voorgevel werd bekleed met 
bouwkeramiek (De Porceleyne Fles te 
Delft) en de plint was bekleed met graniet. 

Het gebouw was de eerste die integraal 
was bekleed met keramiek. 

• .0  

Politiek 

Bouwactiviteiten 

De verbreding van Lange Poten was in 
1879 gereed en aansluitend werd meteen 
begonnen met de nieuwbouw. 

Ontwerp  

Nog voor de leg van de eerste steen werd 
Doon gewezen op het niet aan de 
gestelde eisen voldoen van gevels en 
wanden. 

In 1880 stond de oostelijke pilaar al 5a6 
cm uit het lood en in-1882 was dat al 14 
cm op een hoogte van 14m1. 

In 1957 werd de balustrade van het hotel 
voor een deel gesloopt en van het deel 
dat overbleef werden de tegels 
verwijderd. 

r, fal G.N.1., 	I" • GEN nt A 

344 



-r - 

'Versobering van het Hotel 

in 1941 werd het linker deel van de 
begane grond verbouwd. Omdat de 
voorgenomen ingang van het hotel 
uitbleef werd de "tijdelijk" sterk verbeterd. 
De hal werd vergroot ten koste van het 
restaurant. 

1941 de kolommen en wanden kregen 
een lambrisering van mahoniehout met 
daarboven behang met een "gematigd 
gulden glans" terwijl de inrichting verder 
werd uitgevoerd in verschillende 
schakeringen groen; 

1941 een groot deel van het eerdere 
interieur was hierdoor verwijderd;  

1946 werd de danszaal verbouwd tot 
Marijkezaal; 

1946 de wanden en kolommen van de 
entree, serre en café kregen een 
lambrisering van Italiaans notenhout met 
daarboven een beschildering van 
"plastische verf' in een lichte tint; 
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Geschiedenis Hotel Central 
IOnderdeel van het Binnenhof 

Het hotel heeft een houten kap (afgeplat 
schildak) oorspronkelijk met leidekking. In 
de verschillende kapgedeeltes waren 
terug liggende dakkapellen aangebracht, 
aan de voor- en achtergevel bevonden 
zich acht dakkappellen en aan de 
binnenplaats achttien. 

Op het gebouw prijkten drie koepels 
waarvan de middelste een uitkijkpost was. 
De middelste was bezet met 
kathedraalglas, de overige twee met 
keramiek. 

Vanaf 1960 liepen de zaken sterk terug en 
besloot men tot een herstructurering. 

Het hotel werd ingrijpend verbouwd van 
juni 1967 t/m augustus 1967 naar ontwerp 
van ir. J.A.C. Molenaar. 

De indeling van de begane grond werd 
sterk gewijzigd. Het cafe, de serre en de 
Marijkezaal werd afgesloten. 

Politiek 
In 1974 werd het hotel aangekocht door 
het Rijk om er de uitbreiding van de TK in 
te huisvesten. 

Omdat de huisvesting uitbleef 

Bouwactiviteiten 
in 1955 werd het kapgedeelte aan de 
voorzijde van de binnenplaats verwijderd 
en werd de gevel opgetrokken; 
in 1966 werden ook de andere 
kapgedeeltes aan de binnenplaats en 
achtergevel verwijderd, terwijl aan de 
voorzijde twee dakkapellen over de volle 
lengte van het schilddak werden 
aangebracht; 
in 1957 werd de grote koepel bezet met 
leien, en de toegang tot deze koepel is  

de ingang naar cafe en Marijkezaal werd 
omgebouwd tot Oxfordzaal en Eton-bar 
en het restaurant werd verkleind omdat de 
keuken vanuit het souterrain naar de 
begane grond werd verplaatst; 

vloer van de voormalige tearoom werd op 
gelijke hoogte gebracht met het 
achterliggende restaurant; 

de grote lichtkoepels van de voormalige 
grand café werden gesloopt;  

Omdat de huisvesting uitbleef werden de 
hotelkamers gemoderniseerd. 

Ontwerp 

** foto tearoom rond 1911, laag vloemiveau in 
aansluiting op straatniveau Lange Poten 





Bouwdeel H - Hotel Central 

Architectuur 

Waardering 

De waardering, op gebouwniveau, is een 
vereenvoudigde, grafische weergave van 
diverse door de opdrachtgever 
aangeleverde onderzoeken en eigen 
onderzoek. De categorisering middels 
kleuren is specifiek voor het onderhavige 
gebouw en niet uitwisselbaar of 
vergelijkbaar met de categorisering van de 
andere gebouwen. De waardering betreft 
de huidige toestand. Voor gedetailleerde 
informatie gelieve de aangeleverde 
documentatie te raadplegen. 

In algemene zin kan gesteld worden dat 
de gevels en het daklandschap hoog 
gewaardeerd worden (hier niet grafisch 
weergegeven). 

De waardering geeft de architectonische 
kwaliteit aan, niet de (bouw) historische 
kwaliteit, hoewel dit vaak samenvalt. 

De waardering volgt de zwaarte van de 
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe hoger 
de waardering. 

De rode stippellijn geeft aan of de ruimte 
'oude' betimmeringen en/of 
lambriseringen bevat. 
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Plattegrond begane grond, bestaande toestand 

Plattegrond eerste verdieping, bestaande toestand 

Plattegrond tweede verdieping, bestaande toestand 

Plattegrond derde verdieping, bestaande toestand 

Renvooi waardering: hoe donkerder, hoe hoger gewaardeerd 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Voormalig Grand Hotel Central 

Bij deze tekst zijn de overzichtstekeningen 
nodig voor nauwkeurige beschouwing. 

Plattegronden 

De constructieve vormgeving van het 
voormalige hotel wordt hersteld en 
gebruikt. Nieuw programma voegt zich als 
vanzelfsprekend in de historische 
structuur van het voormalige hotel. Kleine 
eenheden ontsloten door een 
gangenstructuur (de voormalige 
hotelkamers, nu kantoren) op de bovenste 
lagen, al dan niet samengevoegd tot 
grotere eenheden (vergaderruimten, 
fractiekamers). De oorspronkelijke zalen 
en grand café op begane grond 
huisvesten nu de meer publieke functies. 
In het deels weer verlaagde deel parallel 
aan de Lange Poten, wordt het CSP 
gesitueerd (de later aangebrachte 
verhoogde vloer wordt verwijderd, de nog 
aanwezige oorspronkelijke vloer op 
maaiveldniveau wordt hersteld). Naar 
achteren komen vier commissiezalen. De 
ordening, naar de historische structuur, in 
evenwijdige stroken wordt ook in de 
doorsnede bevestigd door de hoge 
ruimten die een H-vorm laat zien. De 
voorste ruimte ontvangt daglicht vanaf 
Lange Poten, de achterste vanuit de 
Statenpassage, terwijl de middelste van 
daglicht wordt voorzien door nieuwe 
daklichten in de binnenhoven. De 
resterende fragmentarische 
oorspronkelijke interieurafwerkingen 
worden gerespecteerd. De centrale as 
organiseert de ontsluiting en de algemene 
voorzieningen van het gebouw. 

Gevels 

Herstellen van de granieten pui invulling, 
naar analogie van de oorspronkelijke 
indeling, zorgt voor een hernieuwde 
interactie tussen openbare ruimte en het 
CSP-programma op maaiveldniveau. 
Boven de natuurstenen onderpui wordt de 
gevel voorzien van een isolerende  

cementpleister (zonder tegelrestanten), 
die glad, puur en onafgewerkt blijft. Ook 
de achtergevel, de zijgevel en de gevels 
van de binnenhoven worden zo 
behandeld. In voorgevel en de gevels van 
de binnenhoven worden nieuwe houten 
geplaatst. De pilasters in de voorgevel 
worden in de hoogte opnieuw beëindigd 
met een geabstraheerde afdekking. De 
nieuwe bovenlichten in de terugliggende 
gevelvlakken van de voorgevel krijgen 
geen roede verdeling maar wel zonwering, 
terwijl de bovenlichten van de ramen in de 
erkers wel een roede verdeling krijgen en 
geen zonwering. In de achtergevel 
worden de bestaande kozijnen herplaatst 
op de positie van de huidige 
achterzetramen, zodat een diepe negge 
ontstaat. 

De centrale as wordt in de achtergevel 
over alle lagen zichtbaar door de positie 
van loggia's. De begane grond aan de 
Statenpassage-zijde opent zich middels 
hoge doorgangen/deuren. 
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** gevel voormalig Grand Hotel 

Central rond 1915 
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HUIDIG-NA VERBOUWING 1986 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Voorgevel bestaand 



Bouwdeel H - Hotel Central 

Voorgevel voorstel 



Bouwdeel H - Hotel Central 

Achtergevel bestaand 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Achtergevel voorstel 



Bouwdeel H - Hotel Central 

Architectuur 

Exterieur 

Een ondeugdelijke constructie van het 
gebouw maakte al een vroeg einde aan 
het 1 e Hotel Centraal. Vier jaar later werd 
een nieuw Hotel Centraal opgeleverd. 
Een degelijke betonconstructie, met een 
betegelde voorgevel op hoge 
natuurstenen onderpui. De (gietijzeren) 
ramen in de onderpui konden nagenoeg 
geheel wegzakken in een speciale 
kelderruimte (vergelijk het latere 
Tugendhat en Soestdijk). Achter de pui 
was het vloerniveau gelijk met het 
maaiveld van Lange poten. Naar achteren 
toe lag het vloerniveau hoger (beter zicht 
op straat), zodat er een zonering ontstond 
evenwijdig aan de straat. Deze zonering is 
teniet gedaan door het hogere 
vloerniveau door te trekken tot aan de 
voorgevel. Een relatie tussen de 
historische natuurstenen onderpui en de 
puivulling, en dus met de straat is 
daarmee verloren gegaan. 

Interieur 

Op de constructieve hoofdopzet (?) en de 
betegelde afwerking van een tweetal 
gescalpeerde kolommen na is het interieur 
volledig verwoest. 

Karakterloze verbouwingen hebben geleid 
tot waardenloosheid. 
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Ontwerp 1965 Ontwerp heden 

geen 

boven: plattegrond; 

midden: verkeersruimte; 

onder: structuur 
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Ontwerp voor 1911 Ontwerp 1915-1916 Ontwerp 1946 
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LANGE POTEN 

Bouwdeel H - Hotel Central 

Begane grond 

De niet meer aanwezige passage vanaf Lange Poten (voor 
1911) wordt hersteld in haar gebruik. De passage is zowel 

toegankelijk vanaf de Statenpassage als zichtbaar vanaf Lange 
Poten. 

STATENPASSAGE  

11 PUBLIEK 

Door beide historische structuren over elkaar te leggen worden 
de functies in de plint op een heldere manier met elkaar 

verbonden. 

De historische structuur van ruimtes is in de langsrichting van 
Lange Poten en de Statenpassage. De nieuwe indeling volgt 

deze bestaande structuur. 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Plattegronden 

1E VERDIEPING 
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BEGANE GROND 
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