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Conclusie 

Het resultaat van deze inventarisatie en conditiemeting is een lijst van namen, 
nummers en getallen waarachter een rijke en gelaagde wereld schuil gaat. 

1. Op basis van de inventarisatie zijn totaal 77 historische stijlkamers en 9 
moderne stijlkamers gekenmerkt. Dit is exclusief de 91 meer 'gewone 
stijlkamers' in gebouw 3. 

2. Voor het consolideren van alle stijlkamers, inclusief de "buitencategorie" 
stijlkamers, van het Binnenhofcomplex is een bedrag benodigd van afgerond 
tussen 
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Stijlkamers Binnenhof Den Haag 

rapportage versie 2.1 
Opdracht/ doel: 

1. Inventarisatie van alle stijlkamers van het Binnenhofcomplex. 
2. Een raming van consolidatiekosten op basis van een indicatieve 

conditiemeting van alle stijlkamers van het Binnenhof. 

Achtergrond: Voor de demarcatie van kosten van het renovatieproject, 
(eigenaarszaken of gebruikerszaken toegespitst op het interieur) is het van belang 
te weten of een ruimte op het Binnenhof aangemerkt wordt als 'Stijlkamer' of juist 
niet. Alle aanpassingen van een stijlkamer zijn eigenaarzaken. Daarnaast is het voor 
het project van belang wat de kosten zijn voor consolidatie van deze stijlkamers. 

Leeswijzer 
Dit rapport geeft een overzicht van de bijzondere cultuurhistorische ruimten in het 
Binnenhofcomplex die aangemerkt worden als stijlkamer. 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: de historische 
stijlkamers en de moderne stijlkamers. De rapportage begint met beschrijving van 
de werkwijze en de gehanteerde definiëring van het begrip stijlkamer. Vervolgens 
komen conditiemeting en consolidatiekosten aan de orde. 
De rapportage wordt afgesloten met compacte conclusies. 

Omwille van de leesbaarheid en toegankelijkheid zijn in de drie bijlagen opgenomen: 
• Bijlage I: Overzichtsplattegronden (exclusief AZ) van het Binnenhof met alle 

stijlkamers. 
• Bijlage II: De geïllustreerde inventarisatie met focuspunten en raming per 

ruimte. 
• Bijlage III: Een lijst met ruimtenummers met bijbehorende 

consolidatieramingen. 

De volgorde van bespreking die in elk van deze bijlagen wordt gehanteerd volgt uit 
de objectvisie Binnenhof gepubliceerd in maart 2015. Hierbij worden respectievelijk 
het ministerie van Algemene Zaken, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de 
Grafelijke Zalen besproken. In onderstaand figuur is deze volgorde geïllustreerd. 

Fig. 1 Volgorde van gebouwdelen die bij de inventarisatie en beschrijving is gehanteerd 
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Inleiding 
De eerste opgave in dit project was een definitie formuleren van het begrip 
"Stijlkamer". Vervolgens is op de plattegronden van het Binnenhof aangegeven 
welke ruimten voldoen aan deze definitie op basis van een inventarisatie vanuit de 
beschikbare rapporten en een controle ter plaatse. Deze plattegronden zijn 
voorgelegd aan de verschillende gebruikers. 
De tweede opgave was van elke als stijlkamer benoemde ruimte op het Binnenhof 
een globale conditiemeting te doen om te komen tot een kostenraming. Er is een 
overzicht gemaakt van wat er minimaal aan bouwkundige werkzaamheden nodig is 
om de ruimten weer presentabel te maken/ te consolideren voor de periode van zo'n 
20 jaar na de renovatie. 

Werkwijze: 
Samenstellen van een team van interieur- en monumentdeskundigen (intern 
RVB); 
Op basis van literatuur, eigen kennis en gescherpt door discussie de te 
hanteren definitie van stijlkamer bepalen; 
Inventarisatie van stijlkamers door het doornemen van bestaande 
rapporten/literatuur en vanuit het (collectieve) geheugen, kennis en ervaring 
van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf en gebruikers van het 
Binnenhof; 
Alle potentiële stijlkamers op het Binnenhof beoordelen aan de hand van de 
definitie; 
Deze eerste 'oogst' op tekening vastleggen en voorleggen aan de gebruikers 
van het Binnenhof; 
De reacties (merendeels verzoeken voor aanvulling) ter plaatse nauwgezet 
beoordelen en met redenen onderbouwd deze ruimten toevoegen of afwijzen 
als stijlkamer; 
Opstellen van een raming op basis van een indicatieve conditiemeting voor 
de consolidatie/instandhouding van het historische (vaste) interieur per 
ruimte; 
Het geheel vastleggen in woord, beeld en getal in een toegankelijke en 
heldere rapportage; 
Formele vaststelling door de Rijksbouwmeester. 

Inventarisatie 
De gehanteerde definitie van stijlkamer luidt als volgt: 

Een "stijlkamer" is een kamer of ruimte met oorspronkelijke 
afmetingen/verhoudingen waarin een ensemble van samenhangende 
interieurelementen uit een bepaalde tijd aanwezig is: het historische 
interieur, waaronder bijvoorbeeld plafonds, wand- en 
vloerafwerking/-bekleding, houtwerk, lijstwerk, lambrisering en 
ornamentiek vallen. In bijzondere gevallen behoord tevens de 
combinatie met de "losse inrichting zijnde de meubilering" tot het 
historisch interieur. 
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Bij de inventarisatie van de stijlkamers op interieurkenmerken kwam vrij snel naar 
voren dat er twee categorieën te onderscheiden zijn: 

1. Een stijlkamer van de eerste categorie is een ruimte met een interieur met 
een historisch karakter en kwalitatief hoogwaardige uitmonstering: 
historische stijikamer (op de plattegronden aangegeven met de kleur rood). 

2. Een stijlkamer van de tweede categorie is een ruimte met een bijzondere 
structuur en verhoudingen danwel met een bijzondere betekenis, met een 
hoogwaardig "nieuw" interieur: moderne stijikamer (op de plattegronden 
aangegeven met de kleur geel). 

De stijlkamers die kunnen worden benoemd in dit rapport zijn in principe van de 
eerste categorie: de historische stijlkamer. Wanneer dit niet het geval is en er 
sprake is van een moderne stijlkamer wordt dit er expliciet bij vermeld. 

Het voormalige ministerie van Justitie (Gebouw 3) is bij de inventarisatie van het 
Binnenhofcomplex opvallend gebleken. Het gehele gebouw is dermate goed 
gehandhaafd qua structuur afwerking en materialisering in oorspronkelijke stijl dat 
het in zijn geheel, op enkele uitzonderingen zoals zolder- en kelderruimten, aan te 
merken is als stijlkamer. Een aantal ruimten is echter zelfs binnen dit gebouw 
opmerkelijk. Deze hoogwaardige monumentale ruimten zijn in de bijlagen, naast de 
globale kostenraming van het gehele gebouw 3, apart benoemd. 

Daarnaast is het van belang te beseffen dat veel stijlkamers onderling een 
historische en ruimtelijke samenhang hebben en onderdeel zijn van een klassiek 
"appartement" dat op haar beurt weer een ruimtelijke bouwsteen is van bijvoorbeeld 
een stadhouderlijk kwartier. 

Appartement als bouwsteen 
Het Binnenhof was lange tijd de woonstee van graven en stadhouders. 
Daarom vinden we daar ook het appartement als ruimtelijke constellatie, 
op te vatten als ruimtelijke bouwsteen. Het systeem bepaalde ruim 
anderhalve eeuw de opzet van deftige vertrekken. Het kwam voort uit de 
Franse hofcultuur en werd, behalve in paleizen, ook veelvuldig toegepast in 
de huizen van regenten en rijke kooplieden. Ook ontvangst- en 
vergaderzalen in openbare gebouwen vertoonden parallellen met het 
appartement. Een appartement in klassieke zin omvat een drietal 
gekoppelde ruimten, elk met een eigen functie en inrichting en met een 
bewust gekozen ruimtelijke opeenvolging. De eerste is de antichambre, de 
'wachtkamer' of eerste ontvangkamer. Daarop volgt de chambre of tweede 
ontvangkamer. Oorspronkelijk was dit de bedkamer, later de salon. Het 
kabinet, de 'kleedkamer', dat later ook wel pruikenkamer werd genoemd, 
vormt het sluitstuk. Een voorhuis of gang gaf bezoekers via de antichambre 
toegang tot het appartement. Vaak werd dit functioneel ruimtelijk systeem 
voorzien van een samenhangend decoratieprogramma van hoog niveau. 
Ondanks tal van verbouwingen is het appartement als ruimtelijke 
constellatie nog op meerdere plaatsen in het Binnenhofcomplex te 
herkennen. 

Objectvisie Binnenhof, maart 2015 
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Spin off 
Het consistent beschrijven van een aantal wezenlijke hoofdkenmerken en 
afwerkingen van de ruimte zou mogelijk de basis kunnen vormen voor de bepaling 
van de "aanraakbaarheid" van het interieur. Dit is van belang om de mogelijke 
inpassing of moeilijkheidsgraad van inpassing van installaties (waaronder die van 
brandbeveilingsmaatregelen) met behoud van of de impact op de monumentale 
waarden te kunnen bepalen/beoordelen. Hier is duidelijk sprake van potentiële 
synergie voor de opgave van de komende renovatie van het Binnenhof. 

Conditie 
Voor elke ruimte is een indicatieve conditiemeting gedaan op basis van kennis en 
ervaring van de conditie- en de instandhoudingbehoefte van historische interieurs. 
Uitgangspunt is dat de staat waarin de stijlkamer zich bevindt in 2017 tenminste 
dient te worden gehandhaafd gedurende de gehele renovatieperiode en nadien 
tenminste op het zelfde niveau wordt opgeleverd met een gebruiksperiode van zo'n 
20 jaar na de renovatie. 
Dit uitgangspunt heeft duidelijke beperkingen hetgeen betekent: 
Er vindt alleen noodzakelijk herstel plaats, géén restauratie, géén reconstructie 
en/of completering en dus is er maar beperkte ruimte voor een kwaliteitsslag. Deze 
opdracht is zeer strikt opgevat gezien het uitgangspunt: renovatie en geen 
restauratie! 
Het team constateerde bij haar rondgang dat in veel gevallen met een iets ruimere 
aanpak er mogelijk veel kwalitatieve winst te behalen is. 

Gedurende de inventarisatierondes bleek dat veel stijlkamers in goede conitie waren 
en sommige vrij recentelijk waren gerestaureerd. Veel van deze kwalitatieve ruimten 
worden met zorg gebruikt en beheerd. Tegelijkertijd zijn tijdens de inventarisatie 
een aantal pijnlijke constateringen gedaan: ruimten en afwerkingen die 
gemaltraiteerd waren door aangebrachte leidingtechniek of door ondeskundigheid 
qua gebruik en/of onderhoud waardoor zowel materiële schade als beeldschade is 
veroorzaakt met als resultaat aantasting van monumentale waarden. Een 
deskundige aanpak is hier vroeg of laat noodzakelijk. 

Niet onvermeld mag blijven dat in verschillende stijlkamers nader onderzoek 
gewenst is en in een enkel geval zelfs noodzakelijk, om de toekomstige 
instandhouding van de betreffende stijlkamer te kunnen waarborgen. 

Potentiële synergie met renovatiewerkzaamheden 
Bovenstaande strikt beperkte aanpak sluit niet uit dat waar ingrepen in een 
stijlkamer noodzakelijk zijn, er een kwaliteitsslag mogelijk wordt. Bijvoorbeeld als 
blijkt dat het noodzakelijk is een wandbespanning in een vertrek te demonteren ten 
behoeve van installatiewerkzaamheden. Uit ervaring weten we dat vervanging van 
de bespanning in zo'n geval veelal onontkoombaar is. Op dat moment ontstaat de 
kans om een kwaliteitsslag te maken door middel van het aanbrengen van een 
nieuwe en stilistisch beter passende wandbespanning die recht doet aan de 
architectuur van het vertrek. 
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Consolidatiekosten 

Conclusie: Zie pagina 3. 
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Bijlage I: Plattegronden 

Gezien de rubricering van gegevens van het ministerie van Algemene Zaken is dit 
gedeelte van het Binnenhofcomplex niet meegenomen in de plattegronden. 

Pagina 10 van 81 



Versie 2.1 1 Stijlkamers Binnenhof 1 8 november 2017 

Legenda 

Stijlkamer vanwege het historisch karakter van het interieur en 
kwalitatieve hoogwaardige uitmonstering 

Monumentale ruimte qua structuur en verhoudingen met een 
hoogwaardig "nieuw" interieur: nieuwe stijlkamer 
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Legenda 

E 	Stijlkamer vanwege het historisch karakter van het interieur en 
kwalitatieve hoogwaardige uitmonstering 

Monumentale ruimte qua structuur en verhoudingen met een 
hoogwaardig "nieuw" interieur: nieuwe stijlkamer 
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Legenda 
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Legenda 

Stijlkamer vanwege het historisch karakter van het interieur en 
kwalitatieve hoogwaardige uitmonstering 

Monumentale ruimte qua structuur en verhoudingen met een 
hoogwaardig "nieuw" interieur: nieuwe stijlkamer 
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Bijlage II: Lijst met stijlkamers 

1. 	Algemene Zaken 

Overzicht 
Het Ministerie van Algemene Zaken omvat het vroegere gebouw van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en een deel van het vroegere gebouw van het Ministerie 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
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2. 	Eerste Kamer der Staten Generaal en Raad van State 

2.1. 	Overzicht 
De route volgend, gaat het in dit deel van het complex om de voormalige Hofkapel, 
het voormalige gebouw van de Staten van Holland (eerder onderdeel van het 
Stadhouderlijk Kwartier), de Mauritstoren c.a., de Vleugel van het Stadhouderlijk 
Kwartier tussen het Binnenhof en het Buitenhof, met een uitloper tot in het deel dat 
in gebruik is bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

0 
O 

2.2. 	Hofkapel 
De voormalige Hofkapel is voor een belangrijk deel ontmanteld en ingericht tot 
gebouw met kamers ten behoeve van het Ministerie van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid (opgeleverd in 1879). Meest gaaf behouden is de inrichting op de 
verdieping, waar een middengang met aan weerszijden zalen zijn gemaakt 
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2.3. 	Verdieping Hofka pel 

2.3.1. 	Fractiekamer 
Kamer grotendeels voorzien van afwerking uit de tijd van Nieuwenhuis (1879 -
1880). Lampen modern, vloer onbekend, behang bijpassend modern. Deze ruimte 
kan als een stijlkamer worden aangemerkt. 
• Boekenkasten, plafond met gedeeltelijk bewaar gebleven oorspronkelijke 

afwerking: houting (alles is van Nieuwenhuis). Afwerking wand Binnenhofzijde in 
stijl toegevoegd. 

(Recentelijk aangepakt) 
Schilderwerk 

Kasten in was en klein herstelwerk 
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2.3.2. 	Commissiekamer 
Kamer voorzien van hoogwaardige afwerking naar ontwerp van architect Stomps in 
de jaren '50. Achter deze afwerking bevindt zich een oudere afwerking die ook van 
hoge waarde zou kunnen zijn. Afgewerkte vloer met tapijt, onderliggende vloer is 
onbekend. Deze ruimte kan als een stijlkamer worden aangemerkt. 
• Boekenkasten met gestapelde spiegel dagkanten, gestuukt korfboogvormig 

cassetteplafond naar ontwerp van Gerard Stomps (1953) en boogvelden met 
sculptuurreliëf. 
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2.4. 	Gebouw Staten van Holland 
Dit deel van het complex is tot stand gekomen na een ingrijpende verbouwing van een 
deel van het Stadhouderlijk Kwartier. In het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, na het 
overlijden van stadhouder Willem II, werd het gebouw ingericht voor de Staten van 
Holland. De fameuze architect Pieter Post (1608—'69) kreeg in 1650 de opdracht om 
deze ingrijpende verbouwing te ontwerpen. In het gebouw zijn echter nog sporen van 
voor deze verbouwing terug te vinden. Daarnaast zijn in het gebouw ook de nodige 
restanten van een ingreep door Nieuwenhuis en later door Knuttel terug te vinden. 
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Trap houtwerk 
Loper 

Onvoorzien constructief plafond 
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2.5. 	Begane grond gebouw Staten van Holland 

2.5.1. 	Trappenhuis 
In de oksel van de galerijen het door Jean de Lage en Pieter de Swart in 
overgangsstijl tussen Lodewijk XIV en Lodewijk XV ontworpen trappartij met 
balustrade, lambrisering, deurpartijen en verdere afwerking in eikenhout. Het 
plafond is van Carlo Bernardus Laghi (Lodewijk XV-stijl). Deze ruimte kan als een 
stijlkamer worden aangemerkt. 
• Trap, lambisering, balustrade, deurpartijen en verdere afwerking in eikenhout; 
• stucwerk, wandafwerking en (m.n.) plafond. 
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2.5.2. 	De Noenzaal 
Zaal met voor een belangrijk deel nog de zeventiende-eeuwse uitstraling zoals 
gerealiseerd door Pieter Post 1652-'55. Cassetteplafond met op zuilen gedragen 
beschilderde moerbinten en vakken. De zuilen maakten eertijds onderdeel uit van de 
afscheiding rond een vierkante vergadertuin in het midden van de zaal. Recent zijn 
aan de zijkanten van de sokkels onder de zuilen de aanzetten van het hek rond de 
tuin aangegeven. In de zaal bevinden zich een bankje (herkomst onbekend), met 
daarbij tegen de wand een stuk goudleerbehang; een merkwaardige klok boven de 
deur en waardevolle wandtapijten (bruikleen Rijksmuseum?). 
De vloer van de zaal is in 2004 vervangen door een parketvloer die de zeventiende- 
eeuwse vloervelden globaal volgt. Deze ruimte kan als stijlkamer worden 
aangemerkt. 
• Zuilen en plafond. 
• De schouw is volgens verschillende onderzoekers uit 1652-'55, maar ziet er wel 

behoorlijk nieuw uit (restauratie of reconstructie?). Achterwang en zijwangen 
oude tegels en tegen de achterwang een smeedijzeren haardplaat. 

Schoonmaken historisch 
schilderwerk 
Schilderwerk 

Vloer 
Diversen 

2.5.3. 	De entree en receptie 
Oorspronkelijk een kamer met aanpalende gang. De scheidingsmuur is uitgenomen 
en deels vervangen door een glazen wand met tourniquet. Deze ruimte kan worden 
aangemerkt als moderne stijlkamer. 
• Zeventiende-eeuwse balkenstructuur, schouw met historisch kachel, 

natuursteenvloer (dland) en witte stucwerk wand. 
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Vloerbedekking 
Schilderwerk~ 

Herstel plafond 

Schilderwerk 
Houtwerk 

Losse tegels 
Diversen 
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2.5.4. 	De garderobe 
Geheel nieuwe afwerking. Deze ruimte kan worden aangemerkt als moderne 
stijlkamer. 
• Moderne elementen, plafond. 

2.5.5. 	Gang met trap 
Nieuwe vloerafwerking bestaat uit wit marmer en een zwarte kalksteen. 
Zie ook EK1.12. Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
• Trap van Pieter Post (1652-'55). 
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2.6. 	Eerste verdieping gebouw Staten van Holland 

2.6.1. 	Galerij eerste verdieping 
Galerij met mogelijk nog zeventiende-eeuwse moerbinten. Afwerking van het 
plafond, deurpartijen en betimmering van de wanden en rond de vensters 
neorenaissance (Knuttel 1913-'15). Mogelijk bevinden zich boven de 
plafondafwerking nog oudere plafonddelen. Onder de vloerbedekking zou zich een 
oudere vloer kunnen bevinden. Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
• Plafond (met name moerbinten; mogelijk daarboven nog oude kinderbinten), 

deurpartijen, lambriseringen, aftimmering kozijnen en bijzonder tapijt. 

Houtwerk plafond en lambrisering 
Schilderwerk 

Diversen 
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Schilderwerk 
Vloerbedekking reinigen en 

consolideren 
Houtwerk en lambrisering 

Diversen 

Houtwerk reparatie en in 
was zetten 

Herstel behang 
Vloerbedekking 

Schilderwerk 
Diversen 
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2.6.2. 	Pieter Posttrap 
Zeventiende-eeuwse trap van de begane grond naar de verdiepingen en de zolder. 
Zie ook EK0.19. Deze ruimte kan als een stijlkamer worden aangemerkt. 
Zie 3.9.7. 
• Eikenhouten trap, met lambrisering en aansluitende deurpartijen. 

Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. De invulling van deze kamer is 
in de vorige eeuw tot stand gekomen. Het interieur is ontworpen voor de functie en 
vormt een eenheid. 
• Kasten, schouw en lambrisering in combinatie met behangsels en stucplafond. 

2.6.3. 
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2.6.4. 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. De ruimte kwam tot stand in de 
periode Nieuwenhuis (1879 - 1885). Lambrisering en kozijn zijn nog aanwezig, 
evenals de kooflijst maar zijn vermoedelijk van latere datum. Inclusief de 
aangrenzende sanitaire ruimte. 

Schilderwerk 
Herstel plafond 

Wandbespanning 
Vloerbedekking 

Diversen 

2.6.5. 	Hall 
Op de verdieping, op de plaats waar Nieuwenhuis een grote traphal had 
gerealiseerd, werd in 1913-1915 door Rijksbouwmeester Daniël Knuttel een Hall 
gerealiseerd. Vloer onbekend. Deze ruimte kan als een stijlkamer worden 
aangemerkt. 
• Lambrisering, deurpartijen, omloop op houten gewelven, gewelfplafond met 

glas-in-lood lantaarn, schouw, trap naar de koffiekamer. 

Tapijt 
Houtwerk herstel en in 
de was zetten 

Schilderwerk 
Stoffering 
Diversen 
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2.6.6. 	Toiletruimte 
Op de verdieping, grenzend aan de Hall, een gave toiletgroep uit 1913-1915. 
Deze ruimte kan als een stijlkamer worden aangemerkt. 
• Betimmering, deuren, tegels, wastafel, vloer. 

2.6.7. 	Koffiekamer 
Uitmonstering van circa 1935. Aansluitend op de Hall is als voorruimte voor de 
vergaderzaal een Koffiekamer gerealiseerd. Vloer onbekend. Inrichting grotendeels 
1935, aangevuld circa 1950. Deze ruimte kan als een stijlkamer worden 
aangemerkt. 
• Lambrisering,stucplafond, aftimmering van de kozijnen, deurpartijen, 

liftomtimmering en stoffering. 

111 
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Schilderwerk 
Houtwerk 

Tapijt herstellen 
Stoffering 
Wandbespanning 

Diversen 
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2.6.8. 	Vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland 

Vanouds de door Pieter Post ontworpen vergaderzaal van de Staten van Holland en 
West-Friesland. In de Franse Tijd ontdaan van stoffering en inrichting. Hersteld in de 
eerste helft van de negentiende eeuw. In 1913-1915 door Rijksbouwmeester Daniël 
Knuttel voorzien van twee balkons, omdat de Grondwet eist dat de vergaderingen 
'openbaar' moeten zijn. De bekleding van de balkons is in 1994 weggenomen. Bij die 
bouwcampagne is ook de huidige bekleding van de wanden tot stand gekomen. Een 
moderne variant op de verdwenen 'hangings' die in de zeventiende eeuw in de zaal 
te vinden waren. Deze ruimte kan als een stijlkamer worden aangemerkt. 
• Van het oorspronkelijke werk: wandbetimmeringen met schilderstukken en 

gewelfd beschilderd houten plafond, schouwen met schilderstukken. 
• Inrichting voor de Eerste Kamer: meubilering (1956; eindschotten bankjes naar 

het model van de bankjes uit 1849), het door koning Willem II geschonken 
portret, geschilderd door Kruseman. 

• Recent aangebracht: hangings, geïnspireerd op de oorspronkelijke zeventiende-
eeuwse hangings. Lichtarmaturen speciaal voor deze ruimte ontworpen. 

Plafond, wandschilderingen, schouwpartijen 
(incl. steigerwerk) 
Vloerbedekking vervangen 

Meubilair opnieuw stofferen 

Houtwerk meubilair herstel en in de was 
zetten 

Overig houtwerk 
Herstel wandbespanning 

Kroonluchters 
Schilderwerk 

Uv-folie vensters 
Consolideren kleine elementen 
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2.7. 	Tweede verdieping gebouw Staten van Holland 

2.7.1. 	Galerij tweede verdieping 
('Rode galerij') sobere afwerking met moerbinten op sleutelstukken en consoles. 
Daarboven kunnen mogelijk nog kinderbinten aanwezig zijn. Deze ruimte kan als 
stijlkamer worden aangemerkt. 
• Plafond (moerbinten, sleutelstukken, consoles met daartussen stucwerkplafond); 
• Deuren en deurpartijen; 
• Tapijt. 
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2.7.2. 	Mary Stuart Kabinet 
Restant van het Stadhouderlijk Kwartier. 
Tijdens de verbouwing door Pieter Post werden enkele woonvertrekken van de 
stadhouder gespaard en (mogelijk na aanpassingen) door de Staten van Holland in 
gebruik genomen. Van die gespaarde vertrekken is tegenwoordig nog maar weinig 
over. Toen het Binnenhofcomplex in de Franse Tijd tot (onder andere) militaire 
school werd bestemd, werd een groot deel van de inrichting uitgenomen. Dat zal ook 
voor de meeste afwerking van de vroegere stadhouderlijke woonvertrekken hebben 
gegolden. Een tweede aanslag op die vertrekken volgde toen Nieuwenhuis zijn 
traphal (1879) realiseerde. De nu 'Mary Stuart Kabinet' genoemde ruimte bleef 
daarbij bestaan. Een latere verhoging van de vloer is inmiddels ongedaan gemaakt. 
De wandbespanningen verdwenen in de Franse Tijd (nu in gehavende staat in de 
collectie van het Rijksmuseum). Alleen het beschilderde houten plafond bleef (zwaar 
gerestaureerd) bewaard. Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
• Beschilderd houten plafond; 
• Ruimtelijke verhoudingen; 
• Impressie van historische wandkleden zorgt voor samenhang. 

Tapijt vervangen 
Wandbespanning 

Voorzieningen lijstwerk 
Schoonmaken plafond 

Onvoorzien muurherstel 
Onvoorzien schilderwerk 
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2.8. 	Mauritstoren c.a. 
De Mauritstoren (gebouwd in opdracht van prins Maurits, 1592-'98) en de 
uitbreiding naar de Vijver (1639-1645 in opdracht van Frederik Hendrik) en langs 
het Buitenhof (middeleeuws van oorsprong, in verschillende fasen uitgebreid vanaf 
1589). De vleugel langs het Buitenhof, die later werd uitgebreid, komt aan de orde 
in § 3.5. 

2.9. 	Begane grond Mauritstoren c.a. 

2.9.1. 	Comptoir van de Raadpensionaris 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
• (Zwaar gerestaureerd) plafond, laatste kwart zeventiende eeuw; 
• Betimmering en schouw gerealiseerd bij de verbouwing door Nieuwenhuis 

(1879-1885). 
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2.10. 	Eerste verdieping Mauritstoren c.a. 

2.10.1. 	Voormalig bedkamer Frederik Hendrik 
Betimmering vermoedelijk redelijk nieuw. Empire schouw waarschijnlijk door Knuttel 
hier geplaatst; boezem met spiegel en schilderstuk. Trap naar de tribune uit 1913-
1915. De huidige kleurstelling en afwerking zijn enkele jaren geleden gerealiseerd. 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
• Schouw, trap naar tribune, lijstwerk en deurpartijen. 

Schilderwerk 
Diversen 
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2.10.2. 	Voormalige Kleine Eetzaal 
Afwerking uit 1768. Schilderstukken uitgenomen maar thans deels in collectie 
Nationaal Museum Paleis het Loo en deels in collectie Stichting Koninklijke 
Verzamelingen. Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
• Wandbetimmering, deuren, bovendeurstukken (bruikleen Rijksmuseum; ter 

vervanging van oorspronkelijke bovendeurstukken), schouwpartij met 
schilderstuk, stucplafond 1768, alles in Lodewijk XV-stijl, volgens ontwerp van 
Jacob Berkman; 

• Grisailles van Dirk van der Aa door Het Loo overgedragen aan het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

2.11. 	Tweede verdieping Mauritstoren c.a. 

2.11.1. 	Voormalige bedkamer Amalia van Solms, later Kabinet Prins Willem II 
Deze ruimte kan worden aangemerkt als moderne stijlkamer. 

• Plafond en deurpartij. 
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2.11.2. 	Voormalige antichambre van Prins Willem II 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 

• Het verfijnde stucplafond uit de 18e  eeuw, de betimmering en de 
indrukwekkende deurpartijen. 

2.11.3. 	Kamer van de lakeien 
Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. 

• Betimmering, deurpartijen, schouw en plafond. 

Houtwerk repareren en 
in was 

Herstel plafond 
Vloerbedekking 

Schouw 
Schilderwerk 

Overig 

Pagina 41 van 81 



;  - 	i  i 	kt! i 
1 11,  ,/ƒ 

1 	iil 1 	I UP 	7/1 
I Via 1111111111 \\11.111  &Rk 

Vloerbedekking 

Schilderwerk 

Diversen~ 

Versie 2.1 1 Stijlkamers Binnenhof 1 8 november 2017 

2.12. 	Derde verdieping Mauritstoren c.a. 

2.12.1. 	Kantoorruimte; nu bibliotheek 
Deze ruimte kan als moderne stijlkamer worden gemarkeerd. 
• Omtimmerde moerbinten, vloer is onbekend. 
• Bibliotheek wandkasten op maat gemaakt. 

2.13. 	Vierde verdieping Mauritstoren c.a. 

2.13.1. 	Torenkamer 
Deze ruimte kan als moderne stijlkamer worden gemarkeerd. 
• Omtimmerde moerbinten. 

Schilderwerk 
Diversen~ 
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2.14. 	Stadhouderlijk kwartier langs het Buitenhof 
Vleugel langs het Buitenhof, tussen de Mauritstoren en het trappenhuis van Peters. 

2.15. 	Begane grond stadhouderlijk kwartier langs het Buitenhof 

2.15.1. 
Deze ruimte behoort bij de voormalige Volle Raadszaal, waar het functie deed als 
kantoorruimte. Deze kamer kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
• Eenvoudig visgraat parket en houten betimmering. 

Schilderwerk 
Houtwerk klein herstel 

Wandafwerking 
Herstel parketvloer 
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2.15.2. 	Voormalige Volle Raadszaal 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. Ontworpen door 
Rijksbouwmeester Cees Bremer in art-decostijl, thans opgesplitst in een gang en 
kantoorkamers met (reversibele) glazen wanden. 
• Wanden zijn uitgevoerd in houten betimmering met daarop bespanning. Inclusief 

boekenkasten en schouwen; 
• Plafond; 
• parketvloer. 
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2.15.3. 
Garderobe bij de voormalige Volle Raadszaal. 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 

• Parketvloer in licht en donker uitgevoerd; 
• Garderobekasten, betimmering wanden. 

Schilderwerk 
Houtwerk 

Vloerbedekking 
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2.16. 	Eerste verdieping stadhouderlijk kwartier langs het Buitenhof 

2.16.1. 	Voormalige Wachtkamer van de Gardes du Corps 
Moerbinten (mogelijk XIVA). Schouw. Lambrisering. 
• Omtimmering moerbinten, vakkenplafond, lambrisering, deurpartijen en schouw 

(Nieuwenhuis 1879-1883). 
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2.16.2. 
De vloer van deze ruimte is verhoogd, maar wellicht betreft het de originele vloer uit 
de bouwtijd. Plafond is uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. Dit komt terug in de deuren 
die in Lodewijk XV stijl zijn vormgegeven. Schouw is eventueel ouder, met zwart 
Belgisch hardsteen, uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl. Kan worden aangemerkt als 
stijlkamer. 
• Plafond, betimmering en schouw. 

Schilderwerk 
Herstel stucwerk 

Vloerbedekking 
Schouw 

Diversen 

2.16.3. 
Eenduidig interieur, samengesteld uit samenhangende elementen. Deze ruimte 
wordt aangeduid als stijlkamer. 

• Plafond, vloer en venster. 

Schilderwerk 
Herstel parket 
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2.16.4. 
Deze ruimte wordt aangeduid als stijlkamer, samengesteld uit elementen uit 
verschillende periodes. Vloer is verhoogd. 

• Lambrisering, schouw en plafond. 

Schilderwerk~ 
Herstel parket 

Wandafwerking 
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2.17. 	Trappenhuis van Peters 

2.17.1. 	Trappenhuis 
Trappenhuis ontworden door voormalig Rijksbouwmeester Cornelis Peters. Gaaf 
bewaarde ontsluiting, bestaande uit een trappenhuis met aanpalende toiletten. Deze 
ruimte is aan te merken als stijlkamer. 

• vloerafwerking op de begane grond; 
• houten trappen; 
• lambriseringen ; 
• balustrade; 
• houten gewelf. 
• Inclusief de bijbehorende toiletruimten 

Houtwerk herstel en in was zetten 
Schilderwerk 

Reinigen loper 
Diversen 
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2.18. 	Vleugel tussen het trappenhuis van Peters en de Kortenhorstvleugel 
Gelegen aan het buitenhof, omgeven door de Kortenhorstvleugel en het nieuw 
stadhouderlijk kwartier. 

2.18.1. 	Huidige Volle Raadszaal 
Deze ruimte is aan te merken als moderne stijlkamer. 

• Plafondelement. 
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2.18.2. 	Antichambre voor volle raadszaal 
Voormalige zittingszaal, met bankjes en hekjes. Twee jaar geleden is deze ruimte 
voor het laatst gerestaureerd. Lambrisering is vreemd verdeeld. Het is onduidelijk of 
in deze ruimte de indeling en deuren origineel zijn. Deze ruimte is aan te merken als 
stijlkamer. 

• Lambrisering; 
• Schouw. 

Schilderwerk 
Diversen 
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3. 	Tweede Kamer der Staten Generaal 

3.1. 	Overzicht 
Het volgende te bespreken deel omvat de verscheidene gebouwen die in gebruik zijn 
door de Tweede kamer der Staten-Generaal. Het gaat hier om enkele historische 
gebouwen, evenals de voormalige ministeries van Justitie en Koloniën, inclusief de 
uitbreiding. Tenslotte beslaat dit deel van het complex ook de meest recente 
toevoeging door Pi de Bruijn. 

3.2. 	Kortenhorstvleugel 
De Kortenhorstvleugel behoort tot het complex aangeduid als gebouw A. Deze 
vleugel is gesitueerd aan de hofweg op de plaats van de voormalige Hof van 
Albemarle en is vernoemd naar voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, Rad 
Kortenhorst. Mart Bolten heeft deze uitbreiding ontworpen, het werd gerealiseerd in 
1961. 
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3.2.1. 
Historiserende wenteltrap uit jaren '60, gebouw naar voorbeeld van 
De gekromde balustrade is instabiel en de fineer laag laat los en moet nodig 
gerestaureerd worden. Deze ruimte kan als moderne stijlkamer worden 
aangemerkt. 
• Getordeerde wenteltrap met balustrade en lambrisering over vier 

verdiepingen. 

Constructie balustrade 
Fineerwerk balustrade 

Overig houtwerk 
Reinigen/repareren loper 

Schilderwerk 
Diversen 
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3.3. 	Nieuw Stadhouderlijk kwartier 
Vleugel langs het Binnenhof, omsloten door de Hofpoort en Hofweg. Ontworpen door 
Friedrich Gunckel in 1777 als paleis voor stadhouder Willem V, met aanpassingen in 
opdracht van koning Lodewijk Napoleon en verdere ingrepen uit de jaren '90. 

3.4. 	Appartement met Balzaal 
Systeem van ruimtes, bestaande uit voorhuis, twee antichambres, chambre, kabinet 
en balzaal. Het trappenhuis is onder koning Lodewijk Napoleon uitgebreid met een 
extra trapvleugel vanaf het bordes, die rechtstreeks op de as van de balzaal 
aansluit. Naast de individuele ruimten is de appartementstructuur vanuit historisch 
oogpunt waardevol. Dit draagt bij aan de stijlkamerstatus van de ruimten binnen het 
a ppartementsysteem. 

3.4.1. 	Voorhuis 
De ruimte gaf toegang tot de trappen naar het appartement op de verdieping. Mede 
door de samenhang daarmee aan te merken als stijlkamer. 
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3.4.2. 	Trappenhuis 
Historische trap, met gekromde balustrade. Dit trappenhuis gold als inspiratie voor 
het trappenhuis 	in de Kortenhorstvleugel (zie 4.2.1). 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 

Constructie werkzaamheden 
Houtwerk herstel en in was zetten 

Schilderwerk 
Loper 

3.4.3. 	Trappenhuis 
Hoort als ensemble het appartement op de verdieping. Deze ruimte kan als 
stijlkamer worden aangemerkt. 

• Trapbalustrade, trap en loper; 
• Lijstwerk. 
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3.4.4. 	Koffiekamer 
Voormalig eerste antichambre van het appartement. Driekwart van het plafond is 
nieuw gemaakt na gedeeltelijk instorten van het plafond. 
Betimmering van de wanden is waardevol, stamt waarschijnlijk uit de jaren '20, 
maar mogelijk gerestaureerd in de jaren '50. Aanwezige bar is ongeveer 20 jaar 
oud, deze specifieke bar is niet waardevol, maar aanwezigheid van bar is tekenend 
voor de ruimte. 
Vensterbank laat aanwezigheid van kamerhoge vensterluiken zien, deze zijn 
geblokkeerd door modernere radiatorkast. 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 

• Deurplaat laat patent zien, historisch detail; 
• Betimmering, plafond, deuren en kozijnen. 

3.4.5. 	Schrijfkamer 
Deze voormalig tweede antichambre van het appartement gaf toegang tot de 
privévertrekken van Willem V. Het plafond is waardevol, door zijn ranke 
waarschijnlijk laat 18e-eeuwse stijl. De lambrisering is tevens waardevol, deze is 
gedeeltelijk 18e-eeuws, hoewel de bovenzijde modern lijkt. De bespanning van de 
wand is recent verwijderd en vervangen. Deze ruimte kan als stijlkamer worden 
aangemerkt. 

• Betimmering, plafond, deuren en kozijnen. 
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3.4.6. 	Rooksalon 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
Tegenwoordig wordt deze ruimte gekenmerkt door de aanwezige bustes en 
schilderijen. Daarnaast is het armatuur vervaardigd uit Venitiaans glas, vermoedelijk 
stammend uit de jaren '50. De ruimte zelf heeft, waarschijnlijk aangepaste, 
marmerschildering op de wanden. Plafond is een mengeling van stijlen, de 
weelderige empirische lijst omrand een sober middendeel. 
Huidige schouwen zijn mogelijk jonger dan verwacht, dit blijkt vanuit historisch 
onderzoek maar vereist verheldering. 

• Plafond 

Schilderwerk 
Vloerafwerking herstel 

en reinigen 
Wandafwerking herstel 

en reinigen 
Stucplafond 

3.4.7. 	Kabinet Willem V 
Enige 18e-eeuwse ruimte die zijn oorspronkelijke uitmonstering nog geheel heeft 
behouden. Kleuren zijn teruggebracht naar de laatst bekende, complete situatie. Dit 
maakt de ruimte tot een opmerkelijk gave kamer, die als stijlkamer kan worden 
aangemerkt. 
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3.4.8. 	Balzaal 
Balzaal behorend bij het paleis van Willem V, door koning Lodewijk Napoleon 
geschikt gemaakt als audiëntiezaal (troonzaal). Voormalig vergaderzaal van Tweede 
Kamer. Marmerschildering op wand niet origineel, kleuronderzoek is nodig. Evenals 
onderzoek naar de aanwezige balkons, mogelijk een van beide niet origineel. Verder 
zijn de wandarmaturen mogelijk origineel, te zien aan de aanwezigheid van 
gaskranen in het metaalwerk. De ruimte wordt getekend door moderne 
toevoegingen zoals de vloerafwerking en hangend hexagonale armaturen. Deze 
ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 
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3.5. 	Eerste verdieping nieuw Stadhouderlijk kwartier 

3.5.1. 	Eerste commissiekamer 
Eenduidige kamer, door de samenhang tussen de lambrisering, schouwen en plafond 
aan te merken als stijlkamer. 

• Lambrisering, schouw en plafond. 

Schilderwerk 
Vloerafwerking 

Houtwerk en lambrisering 
Diversen 
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3.6. 	Tweede verdieping nieuw Stadhouderlijk kwartier 

3.6.1. 
Door de lambrisering en vernieuwd plafond te categoriseren als moderne stijlkamer. 
Vloer is vervangen rond 2000, radiatoren vermoedelijk rond '80 geplaatst. 

• Lambrisering 

Houtwerk reinigen en in 
was zetten 

Schilderwerk 
Vloerafwerking 
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3.7. 	Uitbreiding vm Ministerie van Koloniën 
Bouwdeel aangeduid als gebouw C sluit de gevels aan Binnenhof af. Het gebouw is 
gebouwd in 1915-1916. 

3.7.1. 
Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. Tochtpuien voor de 
tochtsluis zijn verwijderd. 
• Plafond, vloer, vensters. 
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Ruimte overwegend uitgevoerd in Lodewijk XIV stijl door het toevoegen elementen 
met andere herkomst. Bouwtijd van vloer niet goed te bepalen, vermoedelijk 1915. 
Schouw is opgebouwd in Lodewijk XIV stijl, met boezem meer in Lodewijk XVI stijl. 
Nis tegenover de schouw waarschijnlijk buffet nis. Vensterluiken zijn ook uitgevoerd 
in Lodewijk XIV stijl, maar passen niet bij originele vensters. Complete kamer, met 
eenduidige uitstraling. Daardoor aan te duiden als stijlkamer. 

3.7.2. 

Lambrisering origineel, wandbespanning nieuw en past niet bij overig interieur. 
Betimmering, vermoedelijk uitgevoerd in geperst hout. Deze ruimte is gaaf en aan 
te duiden als stijlkamer. 

3.7.3. 
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3.7.4. 	 Hal 
Gangen in eenduidige stijl met overloop 	. Ruimte is enigszins 
beschadigd, vooral zichtbaar in het tegelwerk dat op enkele plaatsen is vervangen 
door betimmering. (tegels gevonden in 	) Verder complete ruimte en kan 
daarom als stijlkamer worden aangemerkt. 

Aanhelen tegelwerk 
Reinigen en herstel moziek vloer 

Schildwerk 
Diversen 

3.7.5. 	 Overloop 
Eenduidige uitstraling en compleet. Historische ruimtes met betegelde lambrisering, 
cassette plafond en terrazzo vloer. Glas in lood. Deze ruimte is aan te merken als 
stijlkamer. 
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3.8. 	Vm Ministerie van Koloniën 
Gebouw aan Plein 1, voormalig Ministerie van Koloniën. Ook wel aangeduid als 
gebouw K. Neoclassicistische stijl geïnspireerd op de stijl van K.F. Schinkel. Was 
voor zijn tijd uiterst modern en voorzien van de nieuwste installatietechnieken. 

3.8.1. 
Ruimte is compleet, met schouw, betimmering en wandbespanning. Vloer 
vermoedelijk moderner. Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. 

• Schouw. 
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Reinigen en herstel vloer 

Houtwerk in was zettten 

Wandafwerking 
Schilderwerk 

Diversen 

3.8.3. 
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3.8.2. 	Regentenzaal 
Monumentale ruimte, aan te duiden als stijlkamer. In 1982 is deze ruimte voor het 
laatst gerestaureerd. Ondanks toevoeging van radiatoren en luchtsysteem nog erg 
intact. Andere aanpassingen ten opzichte van de authentieke ruimte zijn de gelakte 
vloer en het vervangen meubilair (originele stoelen zijn gevonden op de zolder). 
Kroonluchter en twee keer wandarmatuur. 

• Lambrisering, schouw, plafond, vensters. 

Wandbespanning, schouw, betimmering en stucplafond met lijst vormen eenduidig 
geheel. Veelal afkomstig uit bouwtijd. Deze ruimte kan worden aangemerkt als 
stijlkamer. 

Schilderwerk 
Wandbespanning 

Vloer 

Pagina 65 van 81 



Houtwerk 
Reinigen grisailles 

Schouw 
Vloerafwerking 

Versie 2.1 1 Stijlkamers Binnenhof 1 8 november 2017 

3.9. 	Vm Ministerie van Justitie 
Plein 2b. Aangeduid als gebouw J, voor gebouw voormalig ministerie van Justitie. 
Volledige gebouw is vrij intact gebleven en heeft een zeer hoge monumentale 
waarde. Daardoor verdiend het hele gebouw extra aandacht, en kan geheel als 
stijlkamer worden aangemerkt. Daarin zijn echter verschillende ruimten die extra 
aandacht verdienen. 

3.10. 	Eerste verdieping vm Ministerie van Jusitie 

3.10.1. 
Fraaie lambrisering en vaste kast, waarnaast behang dat is bevestigd op harde 
drager. Plafond is uitgevoerd in eikenhout in cassettes. Vloer is modern. Deze ruimte 
kan worden aangemerkt als stijlkamer. 
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3.10.2. 	Vm vergaderzaal Ministerraad 
Ruimte met rijke houten betimmering, gedecoreerd plafond en schouw. Deze ruimte 
is aan te duiden als stijlkamer. 

Houtwerk 
Parketvloer schuren en in 

was zetten 
Schilderwerk 

3.10.3. 
Monumentale ruimte door aanwezigheid van historische schouw, inclusief de 
lambrisering, kast en plafond. Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. 
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3.10.4. 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 

• Historisch beschilderd plafond; 
• Lambrisering van eikenhout; 
• moderne vloer. 

3.10.5. 	Handelingenkamer 
Bibliotheek, met drie verdiepingen en gietijzeren spiraaltrap. Origineel daklicht 
verzorgt lichttoelating. Hoge monumentale waarde en kan worden aangemerkt als 
stijlkamer. 

• Balustrades, consoles, lantaarn, spiraaltrap. 

Schilderen metaalwerk 
Herstellen verlichting 

Glas in lood schoonmaken 
Parketvloer schuren en in was zetten 

Schoonmaken roostervloeren 
Fries schoonmaken 

Nieuwe volants 
Diversen 
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3.11. 	Tweede verdieping vm Ministerie van Jusitie 

3.11.1. 
Heel complete ruimte, met consoles, plafond, lambrisering en schouw uit bouwtijd. 
Vloer is modern. Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. 

Houtwerk herstel en in was 
zetten 

Schouw 
Vloerafwerking 

3.11.2. 
Ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer, mede door het houten plafond, en 
betimmering in neorenaissance stijl. Twee kasten zijn toegevoegd, waarmee het 
nieuwere parket vloer is afgestemd. 
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3.11.3. 
Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer door lambrisering uit bouwtijd en 
historisch plafond met consoles. 

• Plafond, lambrisering. 

Herstel en reinigen plafond 
Behang reinigen 

Houtwerk herstel en in was 
zetten 

Parketvloer schuren en in was 
zetten 

Diversen 
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3.12. 	Nieuwbouw Tweede Kamer 
In de jaren 1988-1992 gerealiseerde nieuwbouw voor de Tweede Kamer. Ontworpen 
door Pi de Bruijn. 

3.12.1. 	Plenaire Zaal 
Kan aangemerkt worden als moderne stijlkamer. 

• Complete afwerking en inrichting. 

Herstel publieke tribune incl. bankjes 

Vloerbedekking vervangen 
Vast meubilair herstellen 

Reiniging plafond incl. steigerwerk 
Reinigen natuursteen 

Schoonmaken schilderingen 
Schilderwerk 

Diversen 
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4. 	Grafelijke Zalen 

4.1. 	Overzicht 
Het complex van Grafelijke Zalen is het oudste nog duidelijk herkenbare onderdeel 
van het Binnenhofcomplex. Ingrijpend en voor die tijd zeer hoogstaand 
gerestaureerd rond 1900, onder leiding van Rijksbouwmeester Daniël Knuttel. 
Afwerkingen uit die periode zijn zeer hoogwaardig en moeten waar mogelijk worden 
gerespecteerd. 

4.2. 	Grote Zaal (Ridderzaal') c.a. 
Grote Zaal was de 'Troonzaal' van de graaf van Holland. Onderkelderde grote Hall 
gereedgekomen onder graaf Floris V. Onduidelijk is of de plannen al van Willem II 
stammen. Onder de zaal onder andere een Oudste Kelder 	 welke wijst 
op een mogelijk zaalhuis dat hier eerder was ontworpen. 
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4.2.1. 	Traptorens 
en de ruimten daarboven) 
De torens zijn door Pierre Cuypers in 1880 gerestaureerd. Wanden van de 
traptorens in schoon metselwerk. Deuren en vensters reconstructie naar oude 
sporen. 
Traptorens kunnen als stijlkamer worden aangemerkt. 

Twee torens: 
Herstel metselwerk 

Onderhoud trap 
Reparatie glas in lood 

Houten kappen 
Schilderwerk deuren en leuningen 

4.2.2. 	Voorkelder 
Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. Bij de restauratie van rond 1900 
is de bestaande afwerking aangeheeld en gecompleteerd. Enkele historische 
grafzerken uit de voormalige Hofkapel zijn in het interieur opgenomen. 
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4.2.3. 	Oudste Kelder 
Voor zover bekend het alleroudste deel van het Binnenhof complex. Bij de 
restauratie van rond 1900 is de bestaande afwerking aangeheeld en gecompleteerd. 
Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 

4.2.4. 	Grote Zaal 
Gebouwd als "Troonzaal" voor de graven van Holland. Grotendeels in oorspronkelijke 
staat, hersteld rond 1900 onder leiding van Rijksbouwmeester Daniël Knuttel. 
Meubilair naar ontwerp van Pierre Cuypers. Toegevoegd een tochtportaal en een 
"demontabele" publieke tribune in neogotische stijl. In 2005 is de Grote Zaal voor 
het laatst gerestaureerd, met een nieuwe bijpassende afwerking met wandkleden 
etc. Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. 

• Vloer, wanden, schouw, kapconstructie (reconstructie op basis van de 
tekeningen die gemaakt zijn in opdracht van Willem Nicolaas Rose); 

• Tochtportaal en tribune; 
• Stoelen, podium met baldakijn, troon en bijtronen; 
• Lichtkronen; 
• Wandkleden en tekst boven de schouw. 

Pagina 74 van 81 



Versie 2.1 1 Stijlkamers Binnenhof 1 8 november 2017 

4.3. 	Rolgebouw (met tussenleden) 
Zaalhuis: oudste deel van het Grafelijke woonhuis, twaalfde eeuw, bestaande uit de 
kelderzaal, de Rolzaal, de Weeskamer en de zolder erboven, drie traptorens (de 
zuidelijke toren is bekend als de Wendelsteen) en de Haagtoren. Ten oosten daarvan 
een iets later deel dat ook wel de De Lairessevleugel wordt genoemd. Door het 
kleine binnenplaats gescheiden van de Grote Zaal. 

4.3.1. 	Drie traptorens en Haagtoren 

De wenteltrappen zijn alle bij reconstructie nieuw, op grond van restanten, 
gereconstrueerd. Wanden van de traptorens in schoon metselwerk. Deuren en 
vensters reconstructie naar oude sporen. 
Traptorens kunnen als stijlkamer worden aangemerkt. 

4 torens: 
Houtwerk zolder en torenkappen 

Reinigen metselwerk 
Reinigen en herstel treden 

Schilderwerk deuren en leuningen 
Diversen 
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4.3.2. 	Kelderzaal 
Oorspronkelijk begane grond van het Grafelijke woonhuis. Onbekend of de vloer zich 
op middeleeuwse hoogte bevind of thans hoger ligt dan oorspronkelijk. Mogelijk was 
dit de oorspronkelijke grote zaal. Op grond van restanten, gereconstrueerd. 
Wanden in schoon metselwerk, kruisribgewelven, deuren en vensters. Vloer in 
Gobertange tegels, veel later aangebracht dan de restauratie van rond 1900 waarbij 
keramische tegels in geometrische motieven worden toegepast (zie 4.4.1). Mogelijk 
bevind zich hieronder nog de vloer van keramische tegels van de hiervoor bedoelde 
restauratie. Deze ruimte kan als stijlkamer worden aangemerkt. 

• Vloer, wanden, gewelven, schouw, deuren en vensters. 

4.3.3. 	Van Oldebarneveidt-trap 
Gereconstrueerde trap welke de Grote Zaal verbindt met de Rolzaal. Deze ruimte 
kan worden aangemerkt als stijlkamer. 

• Trap, wanden, deuren, kap. 
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4.3.4. 	Rolzaal 
Hersteld rond 1900, onder leiding van Rijksbouwmeester Daniël Knuttel. 
Oorspronkelijk waarschijnlijk twee ruimten. Vloer is modern visgraat parket. Deze 
ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. 

• Wanden en lambriseringen, schouwen, deuren en vensters, plafond (moer-
en kinderbinten, korbelen en consoles) alles oorspronkelijk of naar de 
oorspronkelijke situatie hersteld; 

• Kroonluchters; 
• Schilderijen. 

Moerbinten met consoles 

Vloerafwerking herstel 

Balkenplafonds 
Schilderwerk 
Glas in lood 

Twee schouwen 

4.3.5. 	Weeskamer 
Hersteld rond 1900, onder leiding van Rijksbouwmeester Daniël Knuttel. 
Oorspronkelijk waarschijnlijk twee ruimten. Deze ruimte kan als stijlkamer worden 
aangemerkt. 

• Schouwen, deuren en vensters, lambrisering, moer- en kinderbinten plafond 
op sleutelstukken, alles oorspronkelijk of naar de oorspronkelijke situatie 
hersteld. 
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4.4. 	De De Lairessevleugel 
Vroeg veertiende-eeuwse uitbreiding van het Grafelijke woonhuis. 

4.4.1. 	Kelderruimten 
Overwelfde kelderruimten geheel gerestaureerd rond 1900. De ruimten zijn daarbij 
voorzien van vloeren van keramische tegels. Deze ruimten kunnen worden 
aangemerkt als stijlkamers. 

• Wanden, gewelven en vloeren. 
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4.4.2. 	De De Lairessezaal 
De De Lairessezaal is aan het eind van de zeventiende eeuw geheel opnieuw 
ingericht ten behoeve van de Hoge Raad van Holland. Plafonds, schouw, wanden en 
schilderingen geheel hersteld naar het toen verkregen beeld. Vloer nieuw parket. 
Deze ruimte kan worden aangemerkt als stijlkamer. 

• Wandafwerkingen met pilasters en basementen, schouw, deurpartijen, 
vensters en plafond. 

Schilderwerk 
Retoucheren schilderwerk 

Stucwerk 
Vloerafwerking 

Glas in lood 
Diversen 

Restauratie schilderingen 
Kleurherstel 

4.4.3. 	Hoogerbeetskamer 
Na de reconstructie rond 1900 vrijwel onveranderd gebleven. Deze ruimte kan 
worden aangemerkt als stijlkamer. 

• Deuren en vensters, kapconstructie, wand en plafond; 
• In de zaal een tekeningenkast van de Landsgebouwendienst; 
• Lichtarmaturen. 
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Bijlage III: Kostenraming 
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