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VOORWOORD 

Het Binnenhof in Den Haag is het bestuurscentrum van Nederland en bestaat uit een 
groot aantal gebouwen gelegen tussen de Hofvijver, het Plein, de Korte Poten, de Hof-
weg en het Buitenhof. Voor dit bestuurscentrum als geheel zijn plannen in de maak voor 
een grote verbouwing. Ter voorbereiding daarvan is in de afgelopen jaren het nodige 
aan historisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Ter aanvulling hierop is nader 
onderzoek gevraagd naar een aantal afzonderlijke bouwdelen. Eén van deze bouwdelen 
is gelegen in de noordoostelijke hoek van het Binnenhof. Dat deel biedt huisvesting aan 
de Eerste Kamer der Staten Generaal en een deel van de Raad van State. Vanwege het 
feit dat dit deel lange tijd als Stadhouderlijk Kwartier in gebruik is geweest, wordt hier 
- het geheel bedoelend - in het vervolg gesproken over het (voormalig) Stadhouderlijk 
Kwartier (SK), verdeeld in een Hofvijvervleugel en een Buitenhofvleugel.' 

De lange geschiedenis van het Binnenhof en daarmee ook dit Stadhouderlijk Kwar-
tier is complex. Dat geldt ook voor de afzonderlijke onderdelen, de kadastrale indeling 
en de monumentenbescherming. Volgens de BAG bestaat het Binnenhof uit acht delen. 
Het SK-deel is, samen met de tegenovergelegen gebouwen van de vroegere Tweede 
Kamer onderdeel van één van deze acht delen en staat kadastraal bekend als kadastrale 
gemeente 's-Gravenhage F, sectie F, perceel 2218 met de huisnummers Binnenhof 1, 
Binnenhof 21 en Binnenhof 22. Het vroegere Tweede Kamerdeel, met als adres Bin-
nenhof 1 a, behoort wel tot dit perceel, maar niet tot dit onderzoek. Aan de noordzijde 
van het Binnenhof strekt het deel dat voor de Eerste Kamer in gebruik is zich uit tot en 
met de bebouwing ter plaatse van de voormalige Hofkapel. Dit bouwdeel is onderdeel 
van het kadastrale perceel F1886 en behoort ook niet tot het onderzoeksgebied (zie afb. 
1c).2  Diverse delen van het Binnenhof zijn in 1967 aangewezen als rijksmonument; 
achttien in totaal.' Drie daarvan hebben betrekking op dit onderzoeksdeel, te weten: 
nummer 17478 (eertijds verblijf van de Staten van Holland), nummer 17471 (Eertijds 
onderdeel van het Stadhouderlijk Kwartier) en nummer 17467 (Stadhouderspoort) (zie 
Bijlage). 

In verband met de voorgenomen verbouwing van het gehele Binnenhofcomplex is 
voor het genoemde Stadhouderlijk Kwartier door het Bureau voor Bouwhistorie en 
Architectuurgeschiedenis (BBA) een bouwhistorische opname op hoofdlijnen met 
waardestelling gemaakt, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).4  Het onder-
zoek richt zich op een waardestelling op hoofdlijnen (verkenning) van de genoemde 
gebouwen als geheel en een nader onderzoek en analyse van zes zogeheten `hotspots' 
in die gebouwen. 

Door het RVB is gevraagd om een wetenschappelijk onderbouwd cultuurhistorisch 

' Strikt genomen gaat het om het oude stadhouderlijke kwartier, omdat Willem V in 1777-1793 aan de zuidzijde 
van het Binnenhof een nieuw stadhouderlijk kwartier (Nieuwe Vleugel genoemd) heeft laten bouwen (met de 
balzaal als voormalige vergaderruimte van de Tweede Kamer). 
2 Volgens de BAG is de voormalige Hofkapel onderdeel van Binnenhof 17-20, het deel dat het ministerie van 
Algemene Zaken huisvest. 
3  In 1987 werd als negentiende onderdeel de fontein op het Binnenhof als rijksmonument aangewezen. 
4 
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onderzoek met waardestelling en waardestellingstekeninged van specifieke onderdelen 
van de huisvesting van de Eerste Kamer en het aangrenzend voormalig Stadhouderlijk 
Kwartier, en dat zich met name richt op de gebruiks-, architectuur-, interieur-, kunst- en 
(bouw)historische aspecten van het complex in relatie tot de omgeving, de omliggende 
pleinen, en aangrenzende historische bebouwing.' Voorts bevat het onderzoek een ana-
lyse van het complex op de al genoemde specifieke onderdelen (hotspots) in relatie tot 
de samenhang en betekenis van alle aanwezige cultuurhistorische componenten in het 
gebouw, aanleg en structuren en een overzicht van de cultuurhistorische waarden. 

Het exterieur van de genoemde bouwdelen wordt bouw- en architectuurhistorisch op 
hoofdlijnen geduid en beschreven. Van het interieur van de gebouwen wordt een bondige 
beschrijving (van boven naar beneden) gemaakt, waarbij de ruimten niet één voor één 
worden beschreven maar behandeld als onderdeel van een ruimtelijk cluster binnen het 
complex.' Overzichtstekeningen met ruimtenummers zijn te vinden als faseringstekenin-
gen in het hoofdstuk Fasering in plattegronden. Met behulp van foto's worden de meest 
karakteristieke en de afwijkende details gepresenteerd. Per cluster wordt een samenvatting 
gegeven van de belangrijkste karakteristieken. Daarbij is het van belang om te onderstrepen 
dat het hier gaat om een gebouwencomplex dat nog dagelijks in gebruik is, waardoor veel 
bouwsporen op dit moment niet zichtbaar zijn vanwege afwerkingslagen. 

Gezien de korte looptijd van het onderzoek ontbrak de tijd voor nader archiefonder-
zoek en is overwegend gebruik gemaakt van gegevens in de door het RVB geleverde 
bouwhistorische rapporten. 

Na een bouwhistorische opname op hoofdlijnen (verkenning) met waardestelling van 
het gehele complex is vervolgens, vanuit dit complete beeld, gericht ingezoomd en 
geadviseerd op een zestal hotspots, waar nader gekeken wordt naar de huidige situatie 
in relatie tot een mogelijke nieuwe situatie, te weten: 

1. Herstel Volle Raadzaal en souterrain 
2. Entree - Routing senatoren, ambtenaren en bezoek Eerste Kamer 
3. Entree - Routing publiek 
4. Aanpassing kapverdieping vleugel Buitenhofzijde 
5. Trappenhuis in hoekrisaliet 
6. Lift naast de Mauritstoren 

De rapportage is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen Bouwhistorisch 
Onderzoek, Lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed (Rijksdienst voor 

De waardestellingstekeningen zijn gemaakt op basis van door het RVB aangeleverde tekeningen. Daarbij 
deed zich het feit voor dat de plattegronden van de derde, vierde en vijfde verdieping samengesteld moesten 
worden uit twee tekeningen, hetgeen nog te zien is in kleine verschillen. Zowel bij de huidige, als de oudere 
tekeningen blijkt er altijd een klein verschil te zitten in de hoek tussen beide vleugels, waardoor de tekeningen 
niet altijd goed op elkaar te passen zijn. De uiteindelijke tekeningen in dit rapport dienen als maatgevend, maar 
vooral niet als geheel maatvast beschouwd te worden. 
6 Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat door het RVB is gevraagd naar een Cultuurhistorisch 
onderzoek volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. De waardestelling zelf is echter in essentie een 
bouwhistorische waardestelling die in een cultuurhistorische context is geplaatst (met daarin de nadruk op de 
ruimtelijke samenhangen) conform de volledige titel van de richtlijnen: Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek: 
Lezen en analyseren van cultuurhistorisch onderzoek. 
' Voor de beide bouwdelen (RVS en SK) is al een demarcatieonderzoek gemaakt: Heijenbrok & Steenmeijer 
2011-2012 (4 delen). 
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Cultureel Erfgoed, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en 
Rijksgebouwendienst, 2009). 

De volgens deze richtlijnen opgestelde waardestelling met de bijbehorende waar-
destellingsrepresentatietekeningen is wat inmiddels een statische waardestelling 
genoemd wordt. Dit vanwege het feit dat ze — als een nulmeting — uitsluitend de 
monumentwaarden van de huidige situatie in ogenschouw neemt en in principe geen 
voorstellen voor toekomstige aanpassing beoogt.' Naast deze waardestelling zijn voor 
de zes nader genoemde hotspots aanbevelingen gegeven die te zien zijn als een bouw-
historisch c.q. cultuurhistorisch advies. 

De verslaglegging in dit rapport berust op bezoeken aan de panden (op 14 en 21 juni)9  en 
de daaruit volgende analyse. Het onderzoek ter plaatse bestond uit visuele waarnemingen 
van de in het zicht zïnde onderdelen. Het veldwerk werd uitgevoerd door 

en 	 de versla le in werd door beiden uit evoerd. 
Onze bïzondere dank aat uit naar 

en 	 an het Rijksvastgoedbedrijf en 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Utrecht, september 2018 

8 In wat inmiddels wel een dynamische waardestelling wordt genoemd, worden op basis van de statische waar-
destelling suggesties gedaan ten aanzien van ontwikkelingsruimtes en transformatierichtingen. 
9  En enkele beperkte nadere bezoeken daarna. 
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OVERZICHT OBJECT 

De in fasen tot stand gekomen bebouwing van het Stadhouderlijk Kwartier, bestaande 
uit een Hofvijvervleugel en een Buitenhofvleugel, gaat terug op de laatmiddeleeuwse 
woonvertrekken van de graven van Holland. Voor prins Maurits, die zich in 1585 als 
stadhouder op de hoek van Hofvijver en Buitenhof vestigde, verrees in 1596-1601 de 
grote Mauritstoren waarbij delen van de oudere bebouwing werden benut. De aan de 
zuidzijde aansluitende drielaagse vleugel kwam in 1620-1621 tot stand met behoud van 
de uit circa 1530 daterende Middenpoort, sinds die tijd Stadhouderspoort genoemd. 
Ten noorden van de Mauritstoren, aan de zijde van de Hofvijver, liet Frederik Hen-
drik in 1635-1637 een onderkelderde drielaagse aanbouw optrekken en vervolgens in 
1639-1641 een nieuwe vleugel richting Hofkapel met gebruikmaking van restanten van 
oudere bouwdelen. 

De Hofvijvervleugel werd tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) 
overgenomen door de Staten van Holland en in 1652-1657 ingrijpend verbouwd naar 
plannen van Pieter Post onder leiding van Pieter Arentsz Noorwits. Ook daarbij werd 
van bestaande delen van de oudere bebouwing gebruik gemaakt. Aan de zuidzijde 
bevindt zich in dezelfde stijl als aan de Buitenhofvleugel een arcade met galerij. 

De voormalige vergaderzaal van de Staten van Holland op de verdieping dient sinds 
1849 als vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal. De monumentale 
schouwen in deze zaal gaan half schuil achter de in 1881 over de volle breedte aange-
brachte publieke tribunes. Toegang tot de vergaderzaal loopt via de statige 'Statentrap'. 
De voormalige vergaderzaal van de Gecommitteerde Raden bevindt zich, samen met 
een antichambre daaronder, op de begane grond. 

In 1677-1678 heeft men de Buitenhofvleugel verlengd met een arcade en galerij van 
vier traveeën ten behoeve van stadhouder Willem III. In een poging om de stadhou-
derlijke residentie wat meer grandeur te geven is in het derde kwart van de achttiende 
eeuw een aantal vertrekken vernieuwd en is de Stadhouderstrap (trappenhuis van De 
Swart) toegevoegd in de binnenhoek tussen beide vleugels. 

Na een lange periode van verwaarlozing werden beide vleugels in de jaren 1879-1883 
ingrijpend gerestaureerd, waarbij het deel ten westen van de zaal van de Staten van 
Holland, op het appartement in de hoekrisaliet na, voor een belangrijk deel vernieuwd. 
Ook de kapconstructie van de Buitenhofvleugel werd vernieuwd, evenals de vensters 
en - van de meeste gevels - het metselwerk van de buitenschil. Aan de zuidzijde verrees 
een nieuw trappenhuis (trappenhuis van Peters). 

Sindsdien is er in 1913 in de Hofvijvervleugel een hall ingebouwd en op de begane 
grond in de Buitenhofvleugel in 1922 een vergaderzaal voor de Raad van State. 

Met het oog op de voorgenomen restauratie en aanpassing van het gehele Binnenhof-
complex is er voor het Stadhouderlijk Kwartier een zestal punten waar nader gekeken 
dient te worden naar de huidige situatie in relatie tot een mogelijke nieuwe situatie. 

10 
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ic Kadastrale kaart met de actuele 
situatie van het Binnenhof, kadastrale 
gemeente 's-Gravenhage F, sectie F, per-
ceel 2281. De kaart is noordgericht. (Her-
komst: www.kadaster.nl) 
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Stadhouderlijk kwartier Binnenhof, Den Haag 

2 Plattegrond van het complex met daarin de bouwdelen aangegeven en in paars het onderzoeksge-
bied van het Stadhouderlijk Kwartier. (Herkomst: www.kadaster.nl; bewerking rs) 
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Gevels 

3 De Buitenhofvleugel gezien vanaf het Binnenhof met rechts de Mauritstoren en daarvoor 
de Stadhouderstrap en links het 'Nieuwe gebouw' en in de hoek het trappenhuis van Peters. 

4 De Hofvijvervleugel gezien vanaf het Binnenhof met links de Mauritstoren en daarvoor 
de Stadhouderstrap en rechts de hoekrisaliet met op de tweede verdieping het kabinet van 
Mary Stuart. 

13 
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5 De Buitenhofvleugel, gezien vanaf het Buitenhof met links de Mauritstoren en rechts het trappenhuis 
van Peters en vrijwel in het midden de Stadhouderspoort. 

6 De Hofvijvervleugel vanaf de Hofvijver. In het midden het forse bouwdeel van de Staten van Holland. 
Links daarnaast de herbouw ter plaatse van het appartement van Mary Stuart. Rechts de Mauritstoren 
en daarvoor de aanbouw van Frederik Hendrik. 

14 
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9 Het kabinet van Mary Stuart~ in de 
hoekrisaliet aan de Binnenhofzijde met plafond 
uit de bouwtijd (1639-1640) en wanddoeken met 
prints van de oorspronkelijke wandtapijten. 
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Interieur 

7 Kamer-op de derde verdieping 
van de Mauritstoren met nog een van de 
twee (later omtimmerde) balken met con-
soles uit de bouwtijd. 

8 Kamer -Johan de Wittkamer 
genoemd, op de begane grond in de 
aanbouw van Frederik Hendrik. 
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10 De zaal 	 van de Staten van 
Holland (1652-1655), nu in gebruik als de ver-
gaderzaal van de Eerste Kamer.  

12 De vergaderzaal van de Gecommitteerde 
Raden, nu Noenzaal~op de begane 
grond. 

11 Deel van de kapconstructie boven de zaal van de Staten van Holland. 

16 



15 De hall MEP in 1913 gerealiseerd op de 
eerste verdieping van de Hofvijvervleugel. 
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13 De Stadhouderstrap (trappenhuis van De 
Swart; 1752-1753) in de binnenhoek van beide 
vleugels. 
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16 Hotspot 1. De zogeheten Volle Raadzaal van de Raad 
van State 	in 1922 gerealiseerd op de begane 
grond van de Buitenhofvleugel en later verbouwd tot kan-
toorruimtes. 

Bultenhoivleugel 
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17 Hotspot 2. Het entreedeel 	op de begane 
grond onder de hall in de Hofvijvervleugel. 
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Hotspots 

Hotspot 1 

Hotspot 2 
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19 Hotspot 4. Deel van de kapconstructie-van Bui-
tenhofvleugel vernieuwd bij de restauratie van 1879-1883. 
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Hotspot 3 

18 Hotspot 3. De gang in de kelder ~waar het 
muurwerk doet vermoeden dat het nog teruggaat op de 
late Middeleeuwen. 

Hotspot 4 
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20 Hotspot 5. Detail van de binnenhoek van de beide 
vleugels met daarin de Stadhouderstrap. Op de bega-
ne loopt de arcade van beide delen niet door. 

21 Hotspot 6. Kamer 	bekend als 'Blanke 
kamer', met een (oorspronkelijk in lichte kleur geverfde) 
wandbetimmering uit circa 1752. De kamer maakte 
samen met de aangrenzende vertrekken deel uit van het 
appartement van Anna van Hannover. 

Buitenhofvleugel 

2. Raad van Slab:geel 	1 

1 
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Hotspot 5 

Hotspot 6 
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HISTORIE 

Den Haag is ontstaan op een oude strandwal bij het hof van de graven van Holland. 
In 1229 verwierf graaf Floris IV (1210-1234) daar ter plaatse zijn eerste bezittingen 
met de koop van het zogeheten hof van Vrouwe Meiland. Zijn zoon Willem II (1227-
1256) legde omstreeks 1248 de basis voor het huidige Binnenhof met de bouw van 
de Rolzaal. Onder diens zoon Floris V (1254-1296) werd de Ridderzaal voltooid. 
Dit grafelijke gebied werd rond 1280 uitgebreid met bezittingen van de heer van 
Wassenaar in het duingebied. Vanuit een duinmeertje leverde een beek water voor 
de Hofvijver bij het omgrachte Binnenhof. Rond 1345 heeft men ten zuiden van het 
Binnenhof het Spui gegraven ter verbetering van de waterhuishouding van dit gebied. 
Het grafelijke hof groeide met nieuwe gebouwen uit tot een complex bestaande uit 
het Binnenhof, het Buitenhof (met Gevangenpoort) en een Woorplaetse' (huidige 
Plaats). In de vijftiende eeuw won het Binnenhof aan betekenis als bestuurscentrum 
door de vestiging van het Hof van Holland (1428), de Staten van Holland (1428) en 
de grafelijke Rekenkamer (1447). 

Oudste kern Binnenhof 
Het ommuurde complex van Buitenhof en Binnenhof heeft in de loop der tijd grote 
veranderingen ondergaan. Van de ommuring van het Buitenhof resteert enkel nog de 
Gevangenpoort. Het oudste gedeelte op het Binnenhof zelf is het voormalige grafelijk 
paleis. Dit onderkelderde tweelaags bouwdeel met de Rolzaal werd oorspronkelijk 
rond 1250 gebouwd voor graaf en rooms-koning Willem II. De lange westgevel is op 
de hoeken voorzien van de rechthoekige 'Haagtoren' (met kapelruimte) en een grote 
ronde traptoren. De overige hoeken hebben op steunberen uitkragende, slanke ronde 
traptorens. De kelder wordt overdekt door forse bakstenen kruisribgewelven. De Rol-
zaal ontleent zijn naam aan de rol met de te behandelen rechtszaken ten tijde van het 
gebruik als pleitkamer door het Hof van Holland (vanaf 1511). De herhaaldelijk gewij-
zigde oostelijke aanbouw, waarvan de kap dateert uit circa 1328 (d), is bij de restau-
ratie teruggebracht in de toestand van 1688)° Ten westen van het Rolzaalgebouw ligt 
de Ridderzaal. Deze zeer grote zaal verrees tussen circa 1280 en 1295 in opdracht van 
graaf Floris V in vroeggotische vormen. Van 1709 tot het midden van de negentiende 
eeuw vonden in deze zaal de trekkingen van de Staatsloterij plaats. De Ridderzaal is 
nu in gebruik voor plechtige bijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse opening van de 
Staten Generaal (sinds 1904). 

10  Gebaseerd op Stenvert e.a., 2004, 209-213. 
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23 Detail uit de plattegrond 
van Den Haag door Jacob 
van Deventer uit 1556-1557. 
(Herkomst: Rutte 2018, 324) 
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22 De rechtsgrens van het dorp Den Haag, zoals opgenomen in een oorkonde uit 
1370. (Herkomst: De Klerk 1998, 26) 

y 

h. 's Popenhove 

Noordwestelijk van de Ridderzaal 
In de noordwesthoek van het Binnenhof bevinden zich twee haaks op elkaar staande 
vleugels, waarvan de noordelijke aan de Hofvijver (Hofvijvervleugel) en de westelijke 
aan het Buitenhof (Buitenhofvleugel) grenst. 

Het tegen de Hofvijvervleugel aangrenzende oostelijke deel was de plek van de 
voormalige Hofkapel. Deze hofkapel werd rond 1280 gesticht als kapel van Maria ten 

22 



BBA 	 1 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

Hove. De kapel werd rond 1367 voorzien van een kapittel en in 1453 vergroot met een 
westelijke travee en diende tot 1806 als hofkapel en daarna als rooms-katholieke kerk 
tot zijn ontmanteling in 1879. Daarbij zijn delen van het oude metselwerk gehandhaafd, 
evenals een deel in de kelder waar zich de voormalige grafkelders van de graven van 
Holland bevinden. 

De Buitenhofvleugel, die deels in gebruik is bij de Raad van State, grenst aan zijn 
zuidzijde aan de in 1777-1793 gebouwde nieuwe vleugel (het 'Nieuwe gebouw') van 
Willem V die sindsdien de zuidwand van het Binnenhof bepaalt. Dit haakvormige deel 
tussen deze nieuwe vleugel en de vernieuwde Hofkapel (Buitenhofvleugel en Hofvij-
vervleugel) met op de hoek Mauritstoren is als (voormalig) Stadhouderlijk Kwartier 
(SK) onderwerp van dit onderzoek." 

Oudste delen 
Vanaf het midden van de dertiende eeuw is er sprake van een omgracht en ommuurd 
Binnenhof met aan de westzijde het Buitenhof als nederhof. Centraal op het Binnen-
hof verrees zoals gezegd de Ridderzaal met aanpalende ruimten en centraal aan de 
noordzijde de Hofkapel. Binnen dit omsloten Binnenhof zullen zich ook de woon-
vertrekken van de graaf en zijn hofhouding hebben bevonden. In zijn analyse van de 
rentmeesterrekeningen situeert Calkoen in 1902 een 'Ridderhuis' in de noordwesthoek 
van het omgrachte Binnenhof, ten westen van de Hofkapel (afb. 24). Aan de Buitenhof-
zijde omvatte dit haakvormige gebouw de Middenpoort (sinds 1634 Stadhouderspoort 
genoemd) als verbinding tussen Buitenhof en Binnenhof. 

De oorsprong van dit ridderhuis zou volgens Calkoen teruggaan tot het midden van 
de veertiende eeuw» Latere topografische afbeeldingen laten inderdaad een laatmid-
deleeuws complex op deze hoek zien. Recente - en wat minder recente - waarnemin-
gen hebben muurwerk met een groot formaat baksteen (kloostermoppen) aangetoond: 
in 1961 aan de binnenzijde van de begane grond van de Mauritstoren en in 2001 bij 
graafwerkzaamheden bij de binnenhoek aan de Binnenhofzijde. Het gaat om bakstenen 
in Vlaams verband van 29 x 13 x 7 cm met een tien-lagenmaat tussen 80 en 86 cm. Dit 
formaat is in lijn met een datering in het midden van de veertiende eeuw." De tekening 
uit 1961 (afb. 28 laat een bouwspoor zien tussen de Mauritstoren en de ruimten ten 
zuiden daarvan 	 Ook het muurwerk ter weerszijden van de Stadhouders- 
poort toont een zelfde groot formaat bakstenen dat duidt op eenzelfde ouderdom. Door 
de latere restauraties kunnen bouwhistorische observaties slechts een beperkt licht doen 
schijnen op de totale omvang van het nog aanwezige middeleeuwse werk." 

11  Bij het in 2011 en 2012 uitgevoerde demarcatieonderzoek is een scheiding gemaakt in een rapport voor het 
deel van de Eerste Kamer (EK) en van het Voormalig Stadhouderlijk kwartier (SK). Heijenbrok & Steenmeijer 
2011 en 2012. Beide delen worden hier (weer) als één geheel beschouwd. 
12  Calkoen 1902, 48, 56, 149. 
13  Berends, G., 'Baksteen in Nederland in de Middeleeuwen', in: Restauratievademecum 1989 / Rvblad 02-1 
t/m 19. Recente bouwhistorische inzichten hechten inmiddels minder waarde aan het absolute formaat van de 
baksteen als dateringsmogelijkheid, maar eerder aan de lokale context van de streek waarin de baksteen is 
verwerkt. 
14  Deze bakstenen zijn bij de restauratie van 1879-1883, waarbij de buitenschil van het muurwerk is vernieuwd, 
hier herplaatst. Alleen ontpleistering aan de binnenzijde van de ruimten en archeologisch onderzoek zou hier 
meer licht op kunnen werpen. 
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Het lijkt erop dat dit bouwvolume bestaat uit een deel aan de Buitenhofzijde met de 
onderbouw van de latere Mauritstoren en een aansluitend volume ter weerzijde van de Mid-
denpoort. Boven deze poort zou zich een `fourie' (kamer voor beddengoed) hebben bevon-
den. Uit de studie van Janse blijkt dat de indeling en het ruimtelijk functioneren van deze 
bouwdelen niet zo makkelijk te reconstrueren valt enkel op grond van historische bronnen." 

Aan de Hofvijverkant lijkt er een breed tweebeukig volume zichtbaar met aan de 
oostzijde aansluitend daarop twee volumes en een aansluitend tussenlid aan de zijde 
van de Hofkapel. Dat lagere deel van twee volumes met twee Vlaamse gevels, zou in 
1520 zijn gebouwd als keuken met voorraadkamers." In 1535 staat dat deel bekend als 
het nieuwe werck, waarbij het aansluitende tussenlid mogelijk diende als kanselarij. 
Aan de Binnenhofzijde bouwde men in eerste instantie een houten galerij. 

In 1522 werd Antoon I van Lalaing (1480-1540) door Karel V als stadhouder van 
Holland en Zeeland aangesteld. Na de plundering van Den Haag door Maarten van 
Rossum in 1528, kreeg hij de opdracht van de Staten van Holland om orde op zaken te 
stellen. Mogelijk werd in die tijd besloten om de Middenpoort te vernieuwen. De archi-
tectuur met zowel laatgotische hogels als consoles met renaissance sleufbandornament, 
wijst op een datering rond 1530.'7  

Tegen 1491 zou de Raad van Holland, als voorganger van de Staten van Holland, het 
ridderhuis betrekken en er midden zestiende eeuw nog gevestigd zijn." Een deel van de 
gebouwen werd ingericht tot raadkamer van Holland met vergaderzaal en griffie. De ruimte 
werd gedeeld met de stadhouder van de graaf die boven deze ruimten in 1493 over twee 
eetzalen kon beschikken, de een voor zichzelf en de ander voor zijn personeel.'9  

Alle bekende, vroege afbeeldingen van het Binnenhof vanuit het westen tonen vanaf 
de tweede helft van de zestiende eeuw op de noordwesthoek een groot pand van twee 
bouwlagen en een kap, boven een kelder die zich aan de Hofvijver manifesteert als 'sou-
terrain'. Aan de noordkant zijn er doorgaans drie traveeën, aan de westkant vier of vijf, 
en ter plaatse van de twee zuidelijke traveeën de middelste poort. De westkant kenmerkt 
zich verder door een min of meer centrale brandmuur boven het dak en ook door twee 
hoog opgaande steunberen ter plaatse van de twee of drie noordelijke venstertraveeën. 

Op basis van de tekening van Van der Venne uit 1598, gezien vanaf de Hofvijver, is 
deze hogere bouw op de hoek zichtbaar met daarnaast het forse dwarse volume onder 
zadeldak en daarnaast de twee volumes met de Vlaamse gevels en verder links het 
tussenlid.2° Eenzelfde indeling is ook zichtbaar op een prent van de zijde van het Bin-
nenhof. Opmerkelijk genoeg strookt een deel van huidige plattegrond van de kelders 
met deze indeling. Hieruit blijkt dat er nog meer middeleeuwse substantie is dan tot 
nog toe was aangenomen.21  

15  Antheun Janse, 'Bedden op het Binnenhof: De vorstelijke woonvertrekken in de middeleeuwen', In: Te Velde 
& Smit 2011, 23-41, ihb 37. 
16  Calkoen 1902, 103. 
17  Mogelijk is de datering iets ruimer: 1530-1540. In de originele zandstenen omlijsting bevinden zich steenhou-
wersmerken. De datering op het bordje in de tuin van het Rijksmuseum van circa 1600 is onjuist. 
18  Calkoen 1902, 59, 72. In deze ruimte werd ook op 26 juli 1581 het Plakkaat van Verlatinghe getekend. 
19  Heijenbrok & Steenmeijer EK 2011, 21. 
20  Een Vlaamse gevel is een ter hoogte van de goot staande stenen dakerker, vaak voorzien van versieringen 
met daarin een venster. 
21  Ook hier geldt dat alle ruimtes gepleisterd zijn en dat er enkel op grond van plaats en dikte van de muren (in 
combinatie met andere bronnen) veronderstellingen gedaan kunnen worden. 
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24 Tekening van het Binnenhof rond 1450, zoals door Calkoen, gereconstrueerd op grond van de rent-
meestersrekeningen. (Herkomst: Calkoen 1902) 

25 De Plaats met het Groene Zoodje gezien naar de Lange Vijverberg circa 1550-1565 met rechts de 
Gevangenpoort en links daarvan de laatmiddeleeuwse bebouwing op de noordwestelijke hoek van het 
Binnenhof, waar de Middenpoort rechts van de beide steunberen is afgebeeld. (Herkomst: De Klerk 
1998, omslag [origineel collectie Haags Historisch Museum]) 
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26 Zelfde situatie in 1586 waarbij de tekenaar de Middenpoort abusievelijk tussen de beide steunberen 
heeft geplaatst. Detail uit de prent van de intocht van Leicester te Den Haag in 1586 door Jacob Savery 
(I). (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam) 

27 Detail van het Binnenhof uit de plattegrond van Den Haag in 1581 door Lodovici Guicciardini. (Her-
komst: www catawiki) 
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28 Tekening van de waarneming van middel-
eeuws metselwerk in 1961 bij de Mauritstoren. 
De ruimte waar de tekst is ingeschreven is. 
~(Herkomst: Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed [RCE]) 
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29b Detail van de boog 
van de Stadhouderspoort 
met hogel en steenhou-
wersmerk. 

29c Detail van een con- 
sole van de Stadhouder- 
spoort met aan de zijkant 
een 	sleuf bandmotief (de 
'streepjes'). 

30 Detail tekening van 
Adriaen Pietersz. van de 
Venne uit 1598 van het 
laatmiddeleeuwse deel, 
gezien vanaf de Hofvijver. 
(Herkomst: RCE) 



Stadhouderlijk kwartier Binnenhof, Den Haag 
Van der Venne 1598 

29 

32 Negentiende-eeuwse teke-
ning van de (vermoede) situatie 
van de oude Stadhouderpoort 
in 1600. Litho door J.J. Mes-
ker naar K. Klinkenberg (1843-
1890), uitgegeven door S. Lank-
hout & Co. (Herkomst: RCE) ge oude M id den poort van den Hove.later Siadhoud erepoort.. 

on 1500. 
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31 De tekening van Van de Venne uit 1598 geplaatst boven de bestaande toestand van de kelder met 
in grijs de mogelijke laatmiddeleeuwse delen (bewerking rs). 
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Verblijf stadhouder 
Na de moord op Willem van Oranje in 1584 werd zijn zoon prins Maurits (1567-1625) 
in 1585 benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland.22  In deze functie vertegen-
woordigde hij beide gewesten, benoemde regenten en was voorzitter van het Hof van 
Holland. Hij was de eerste van de Oranjes die als stadhouder op het Binnenhof ver-
bleef. Tot zijn dood verbleef hij met zijn familie op gezette perioden in dit bouwdeel dat 
als zodanig niet meer voldeed aan de eisen die de prins eraan stelde. Daarom gaven de 
Staten van Holland en West-Friesland rond 1592 opdracht tot de bouw van een nieuwe 
woontoren. Pas in 1598 werd met de bouw begonnen en in 1604 was dit 'nye werck' 
gebruiksklaar. Het bestond uit zes bouwlagen in de vorm van een kelder, begane grond 
en daarboven vier verdiepingen. Het werd gebouwd op oude fundamenten, waarbij 
zeker voor de kelder, maar mogelijk ook voor de begane grond delen van het oude 
muurwerk werden benut. De licht trapeziumvormige plattegrond van de boven elkaar 
gelegen ruimten is een uitvloeisel van de vorm van de hergebruikte fundamenten. 

Maurits wilde per se een woongebouw in de vorm van de toren, daarmee niet zozeer 
verwijzend naar de verdedigbaarheid van de toren, maar vooral naar de status die ermee 
gepaard ging. Met zijn zware haakse steunberen en een voor die tijd opmerkelijk plat dak 
als belvedère was de toren een bewust statussymboo1.23 Aan de Binnenhofzijde had de toren 
een achtkantige traptoren en een galerij van vier traveeën. In zijn hoedanigheid als stadhou-
der zag Maurits zich immers als opvolger van de stadhouders van de Graven van Holland. 

De Staten van Holland dachten daar echter geheel anders over. In 1572 hadden de Staten 
van Holland de wetgevende macht van Filips II overgenomen en ze zagen zichzelf als de 
`Grafelijkheid' aan wie het eigendomsrecht van de gebouwen op het Binnenhof en directe 
omgeving toekwam. De Staten werden voorgezeten door de landsadvocaat.24  Dat was sinds 
1586 Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Na het afsluiten van het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621) liepen de spanningen tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt hoog op, niet in 
de laatste plaats omdat beiden in religieuze zin een tegenovergestelde kant kozen in de strijd 
tussen de Arminianisten en de Gomarianen. Na een conflict over waardgelders (huurtroe-
pen) in 1618 liet Maurits Van Oldenbarnevelt oppakken op verdenking van hoogverraad, 
waarna hij ter dood werd veroordeeld. Zo werd het Binnenhof de plaats van de terechtstel-
ling van Johan van Oldenbarnevelt op 13 mei 1619 (afb. 33).2' 

De strijd tussen stadhouder en Staten, dan wel tussen prinsgezinden en staatsgezinden 
was vooralsnog in het voordeel van de prins uitgevallen. Deze strijd had zijn weerslag 
op de gebouwde omgeving, waar stadhouder en Staten elkaar op deze hoek van het 
Binnenhof in een wankel evenwicht hielden. 

De Staten van Holland gebruikten immers de begane grond in een deel van de oostelijke 
bebouwing en ook andere instellingen zoals de Gecommitteerde Raden, de Secretarie van 
Holland en het Corps du Garde hielden daar kantoor, overwegend op de begane grond, ter-
wijl de bovengelegen delen van het gebouw de residentie van Maurits en zijn familie was. 

In 1614 kreeg Maurits de Orde van de Kousenband van de Engelse koning Jacobus I 

22  Bij zijn verblijf in Zeeland woonde hij op het 's-Gravenhof in het Middelburgse abdijcomplex. 
23  Het platte dak was aan de bovenzijde voorzien van een loden afdekking (nu een zinkvariant). 
24  Krusemann 2018, 14. 
25 De functie landsadvocaat werd sinds 1621 raadspensionaris genoemd. 

30 



BBA 	 I 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

(1566-1625) voor zijn verdiensten in de strijd tegen de Spanjaarden. Nadat hij in 1618 
de titel Prins van Oranje erfde," verzocht hij in 1620 om verbetering van zijn accom-
modatie.27  Vervolgens werd 1620-1621 in zuidelijke richting een nieuwe vleugel van 
negen traveeën gebouwd voor de stadhouderlijke familie. Aan de Buitenhofzijde van 
deze nieuwe vleugel kwam in 1621 de ommuurde Prinsentuin tot stand (met speelhuis) 
naar ontwerp van Jacob de Gheyn (II) (circa 1565-1629) (afb. 37). 

Sinds die tijd woonde de stadhouderlijke familie in de Mauritstoren en de bebouwing 
ten oosten en ten zuiden daarvan, met op de begane grond onder meer de ruimten voor 
de Staten van Holland. Aan de Binnenhofzijde werd de nieuwe vleugel voorzien van 
een galerij van blauwe en grauwe (natuur)steen." De verbouwing werd uitgevoerd 
onder leiding van Adriaen Fredericksz. van Oudendijck (w. 1611-1624). Deze had in 
1612-1613 het weeshuis van Buren gebouwd in opdracht van Maria van Nassau (1556-
1616) en was in 1614 van Utrecht naar Den Haag verhuisd.29  

In 1625 overleed Maurits en werd hij opgevolgd door zijn halfbroer Frederik Hendrik 
(1584-1647) die kort daarvoor met Amalia van Solms (1602-1675) was getrouwd. Hij 
wilde zijn aanzien in Europa bekrachtigen door te regeren vanuit vorstelijke gebouwen 
en liet een aantal omvangrijke buitens bouwen, waaronder paleis Huis ten Bosch (1645-
1651). Al in 1626 liet Frederik Hendrik voor zijn vrouw een appartement bouwen aan 
de kant van de Hofkapel evenals enkele andere aanpassingen aan de Hofvijvervleugel, 
waaronder de verbetering van de bestaande keuken aan die zijde. 

Ook breidde hij de Mauritstoren aan de vijverzijde in 1632 uit met een uitbouw van 
drie verdiepingen. Tevens werd de trap in de binnenhoek tussen beide vleugels ver-
bouwd. Volgens Calkoen ging het om een `bordestrap' tot aan de tweede verdieping." 
De vraag is of het wel echt om een bordestrap ging, vergelijkbaar met de huidige 
achttiende-eeuwse trap, of dat het eerder een aanpassing was van de achtkante spiltrap 
in de traptoren tot een ruimere spiltrap op vierkante grondslag, met een tussenbordes op 
de verdiepingen. Een dergelijke spiltrap is nog te vinden in het Van Balckeneyndehuis 
aan de Dunne Bierkade 18 uit 1638 (afb. 39). Het restant van de trap in de kelder in 
die hoek in het Binnenhof suggereert namelijk een vierkante grondslag en dat biedt te 
weinig ruimte voor een bordestrap met rechte steken, zelfs als afgezien zou worden van 
een schalmgat (afb. 38).3' In ieder geval zijn er aanwijzingen dat de trap met aanslui-
tende galerij werd gemaakt door Pieter Cornelisz. van Couwenhoven en Jan Gerritsz. 
van Lier, de vaste timmerman en steenhouwer van het Binnenhof." 

Begin 1635 vonden kort na elkaar twee branden in de Mauritstoren plaats, waarna de 
noordelijke aanbouw in 1635-1637 werd vergroot en vernieuwd." Na de verbouwing 
had Frederik Hendrik in de Buitenhofvleugel een appartement op de eerste verdie-
ping, bestaande uit een kabinet, twee antichambres en een audiëntiekamer. Amalia's 
appartement op de verdieping daarboven bestond uit een kabinet, garderobe, twee anti- 

26 Van zijn oudere halfbroer Filips Willem (1554-1618), waarna hij Maurits van Nassau werd genoemd. 
" Krusemann 2018, 18. 
" Calkoen 1902, 128 en noot 126. 
29 Neurdenberg 1951. Opmerkelijk genoeg was hij enige tijd in Italië geweest. 
" Calkoen 1902, 129; Van der Heiden, Raad van State 2008, 3. 
31  Zantkuyl 1984; Janse 1995. 
32 Heijenbrok & Steenmeijer 2012, 24. 
" Calkoen 1902, 129. 
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chambres en een slaapkamer. Op de begane grond waren de administratieve bureaus 
en verschillende colleges van de Staten van Holland gevestigd. De interieurs van de 
Buitenhofvleugel werden samen met de kamers in de Mauritstoren rijk afgewerkt met 
schouwen, lambriseringen, beschilderde plafonds, goudleer en wandtapijten. 

In 1639-1640 werden de gebouwen tussen de Mauritstoren en de Hofkapel aange-
past. Ten behoeve van zijn zoon, de latere Willem II (1626-1650), die in 1641 met 
Mary Stuart (Princesse Royale) (1631-1660) was getrouwd,34  werd voorafgaand aan 
haar komst in 1642 een kabinet gebouwd aan de zijde van de Hofkapel (afb. 40). Deze 
werd verbonden met een op 15 augustus 1639 aanbestede nieuwe galerij, ter plaatse 
van de houten galerij. Ook dit geschiedde door Pieter Cornelisz. van Couwenhoven 
en Jan Gerritz. van Lier. Het nieuwe gedeelte bestond uit een appartement van twee 
kamers boven de al aanwezige keuken met aan de Binnenhofkant in een hoekrisaliet 
een kabinet.' Dit kabinet kreeg een (nog bestaand) decoratief plafond van de hand van 
decoratieschilder Mathieu Dubus (circa 1590-1666). Op 20 februari 1644 brak er een 
brand uit in het appartement waarbij vervolgens een groot deel van de Hofkapel werd 
vernield, maar vermoedelijk weinig schade aan het appartement optrad." 

Nadat Willem II, na de dood van zijn vader, in 1647 stadhouder was geworden, hield 
hij zijn ontvangsten in de woonvertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier, vermoedelijk 
in de ruimtes aan de Buitenhofzijde. Door zijn onverwachte dood in 1650 heeft hij daar-
van echter weinig gebruik gemaakt. Acht dagen na zijn dood werd zijn zoon Willem III 
(1650-1702) geboren. Na Willems dood verhuisde zijn moeder Amalia van Solms naar 
het Oude Hof aan het Noordeinde, maar Mary Stuart, de `Princesse Royale', bleef tot 
haar dood in 1660 wonen in haar appartement met kabinet in de hoekrisaliet. 

33 Tekening van het Binnenhof ten tijde van de onthoofding van Johan van Oldenbar-
nevelt in 1619 door Claes Jansz. Visser (II). (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam) 

" De naamgeving kan verwarrend zijn. Maria Henriëtte Stuart, de vrouw van Willem II wordt hier aangeduid als 
Mary Stuart en Maria II van Engeland, de vrouw van Willem III als Mary II Stuart. 
" Van der Heiden, Kabinet, 2013, 7. 
36  De kap van de Hofkapel werd vernieuwd onder leiding van Aronsz. Noorwits (ca. 1612-1669). 
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34 Tekening met gezicht op het Binnenhof en de Hofvijver in 1621 door Simon Frisius naar 
Hendrick Hondius (I). (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam, oorspronkelijk drie tekeningen; hier 
een combinatie van het midden- en rechterblad) 

35 Schilderij met prins Maurits in gezelschap van onder meer prins Frederik Hendrik e.a. door 
Pauwels van Hillegaert circa 1621-1625. Er zijn hier abusievelijk zes in plaats van het juiste aantal 
van negen traveeën naast de Mauritstoren afgebeeld. (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam) 
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36 Tekening van de slaapkamer van prins Maurits rond 1610 door Adriaen Pietersz. van de Venne. 
Helaas is onbekend om welke ruimte het precies gaat. (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam) 

37 Tekening van een ommuurde Prinsentuin naar ontwerp van Jacob de Gheyn (II). Links de bebouwing 
aan het Buitenhof. De daar links getekende uitbreiding en de arcade zijn niet zo gerealiseerd. Tekening 
Hendrik Hondius 1622. (Herkomst: Haagse Beeldbank) 
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39 Vergelijkbare spiltrap op 
vrijwel vierkante plattegrond 
met bordessen in het Van Balc-
keneyndehuis aan de Dunne 
Bierkade 18 uit 1638. (Her-
komst: RCE) 
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38 Tekening van de 'trapknoop' op de begane grond met in geel de projectie van de achtkantige trap-
toren en in lichtbruin de bijna vierkante vorm van de vergrote spiltrap met bordessen. Nader onderzoek 
ter plaatse zou mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven. (Bewerking rs) 
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40 Tekening van Valen-
tijn Klotz van het Bin-
nenhof in 1694 met in 
de hoekrisaliet op de 
tweede verdieping het 
kabinet van Mary Stu-
art. (Herkomst: Haagse 
Beeldbank) 
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Staten van Holland 
Met de dood van Willem II op 5 november 1650 ving het Eerste Stadhouderloze Tijd-
perk (1650-1672) aan. De Staten van Holland en West Friesland grepen meteen de kans 
om hun invloed te vergroten, zowel in de Republiek als op het Binnenhof. Ze gingen 
zich vanaf 1650 'Edel Groot Mogende Heren' noemen om zich van de Staten van de 
overige Provinciën te onderscheiden. In juli 1651 bepaalden ze dat het stadhouderschap 
niet meer erfelijk was en er geen nieuwe stadhouder meer zou worden benoemd. Twee 
maanden later verzochten ze om een `bequaemer en aensienlijcker' vergaderplaats." 
Op 3 oktober 1651 namen de Staten van Holland het besluit tot nieuwbouw. Gekozen 
werd om een nieuw gebouw tussen de Mauritstoren en de woning van de `Princesse 
Royale' en met behoud van de galerij aan het Binnenhof. Gedacht werd aan een nieuw 
gebouw met een `seekcer uijtsteeck' aan de zijde van de Hofvijver. Johan de Witt 
(1625-1672), lid van de bouwcommissie, presenteerde op 3 februari 1652 de eerste 
plannen. De Staten vroegen om een architect naar de plannen te laten kijken en dit werd 
gedaan door Pieter Post (1608-1669) die de plannen omwerkte. Aan hem werd vervol-
gens de opdracht gegeven om de plannen verder uit te werken. De Staten vonden een 
tijdelijke vergaderplaats in de nu leegstaande Buitenhofvleugel. Vanaf juni 1652 begon 
men met de sloop en nieuwbouw. De uitvoering van het werk stond onder leiding van 
de opzichter van Holland Pieter Arentsz. Noorwits (circa 1612-1669). Het werk schoot 
zo voorspoedig op dat Noorwits op 5 augustus 1654 vroeg naar de te maken constructie 
van de kap. Er werd gekozen voor een omlopend schilddak met dubbele middenzak-
goot en Keulse goten (afb. 43). Pas na drie jaar was in 1655 de ruwbouw gereed. Dit 
jaartal werd onder meer in de toegangsdeur tot de grote zaal aangebracht. Grotendeels 

" Terwen & Ottenheym 1993, 163-172. 
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gebruikmakend van bestaande bouwmuren kwam op de begane grond de zaal voor de 
Gecommitteerde Raden (nu Noenzaal) met aanpalende ruimten en op de verdieping 
een dubbelhoge nieuwe vergaderzaal voor de Staten van Holland, geflankeerd door een 
trappenhuis en antichambre (nu koffiekamer). 

De afwerking van het nieuwe gebouw duurde nog ruim twaalf jaar. Het plafond van 
de vergaderzaal, verdeeld door vier elkaar kruisende balken in negen vlakken, werd 
in 1664-1665 voorzien van een rijke beschildering van de hand van Andries de Haen 
(?-1677) en Nicolaas Wielingh (1640-1678) (afb. 41)). De plafondschilderingen in de 
Noenzaal werden in 1672 door Andries de Haen aangebracht. De door Pieter Roman 
(1607-1670) naar ontwerp van Pieter Post uitgevoerde monumentale schouwen (1655, 
afb. 42) aan de korte zijden werden in 1664 voorzien van schoorsteenstukken die 
Oorlog (Jan Lievens; 1607-1674) en Vrede (Adriaen Hanneman; circa 1604-1671) 
symboliseren. 

Met name de kapconstructie boven de Statenzaal met zijn relatief grote overspanning 
is een bijzondere kap (afb. 44). Post had waarschijnlijk via Van Campen en Huygens 
inzicht in Italiaanse architectuurtraktaten waaronder die van Serlio en Palladio.38  

41 Vergaderkamer van de Heeren Staten van Holland en West-Friesland gegraveerd in 1730 door I.C. 
Philips. (Herkomst: RCE) 

" Terwen & Ottenheym 1993; Stenvert & Orsel 2018. 
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42 Gravure van een van de schoorstenen van de Staten van 
Holland zoals afgebeeld in het in 1715 uitgegeven boek van 
Pierre van der Aa met ontwerpen van Pieter Post. (Herkomst: 
Haagse Beeldbank) 

43 Gedeeltelijk openge-
werkte tekening van de 
noordwestzijde van het 
Binnenhof gemaakt door 
Pierre Antoine de Saint 
Hilaire Mallet in 1752. 
(Herkomst: Haagse Beeld-
bank) 

44 Globale opmeting van 
de kapconstructie boven 
de zaal van de Staten 
van Holland met onder de 
extra jukconstructie boven 
de zaal en boven de 
aan de bovenzijde afge-
schoorde stijl. Zichtbaar 
zijn ook de beide zakgo-
ten van het dak. (Bewer-
king rs) 
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Stadhouderlijke residentie 
In 1672 begon een nieuwe episode in het 'theater van de macht'" op de noordwesthoek 
van het Binnenhof. In juni dat jaar werd de Republiek gelijktijdig aangevallen door 
Engeland, Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen. Node benoemden de Staten 
Willem III (1650-1702) als kapitein-generaal voor de duur van één veldtocht. Hij ging 
het gevecht aan vanachter de in allerijl opgetrokken Hollandse waterlinie en eind 1673 
hadden alle vijandelijke troepen het land verlaten. Willem III werd definitief tot stad-
houder benoemd. Hij was in 1677 met Mary II Stuart (1662-1694) getrouwd. Veel zal 
Willem III niet op het Binnenhof hebben geresideerd, maar vooral hebben verbleven op 
zijn paleizen in Buren, Dieren, Breda en Honselersdijk. Toch was het van groot politiek 
belang om zijn positie op het Binnenhof te bestendigen. 

Ter compensatie van de verloren ruimte aan de Hofvijverkant werd de Buitenhof-
vleugel met vier traveeën naar het zuiden verlengd tot in totaal dertien traveeën aan die 
zijde. Mogelijk al enkele jaren eerder begonnen, kwam dit deel in 1678 gereed (afb. 
45). Het ging om een onderkelderd deel met op de begane grond een keuken en daarbo-
ven op de verdieping privévertrekken bestaande uit een slaapkamer met kabinet en een 
garderobe aan weerszijden. Beide vertrekken sloten aan op de bestaande indeling: op 
de eerste verdieping voor de prins en de tweede voor zijn vrouw." Via een galerij bleef 
een klein deel van de oorspronkelijke vertrekken aan de Hofvijvervleugel bereikbaar 
(als onderkomen voor hofdames). 

Een brand in 1678 in het nieuwe appartement van Mary II Stuart maakte daar een 
renovatie nodig, waarna haar slaapvertrek met alkoof, kabinet, rode galerij en audi-
entiekamer worden opgeknapt. Het rijk bewerkte plafond van haar slaapkamer werd 
beschilderd door Theodoor van der Schuer (1634-1707) (afb. 46)).4 ' Door zijn bezig-
heden in Engeland vanaf 1688 (Glorious Revolution) verbleef Willem III er pas weer 
vanaf 1691 met enige regelmaat. Van wat uit die tijd overbleef is het plafond met vlak-
vulling van geschilderd linnen voorzien van het spiegelmonogram GR (Guilielmus Rex 
= Koning-Stadhouder Willem III) in de Johan de Wittkamer.42  Waarschijnlijk is pas in 
deze periode de centrale trap in de binnenhoek verbeterd tot een echte bordestrap met 
rechte steken. Na de dood van Mary II Stuart in 1694 liet Willem III ter plaatse van het 
speelhuis in de Prinsentuin een statig huis bouwen voor zijn favoriet Arnold Joost van 
Keppel (1670-1718), 1st Earl of Albemarle (afb. 47).43  

Rond 1700 bestond het `koningsquartier' op de verdieping uit een hellebaardierska-
mer (Corps du garde), voorkamer, presentiekamer, spreekkamer (in de eerste negen 
traveeën) en in de verlenging de slaapkamer met kabinetten aan weerszijden. 

Met de dood van Willem III in 1702 ving het Tweede Stadhouderloze Tijdperk aan. In 

" Knevel, Paul, 'Het Binnenhof in de zeventiende en achttiende eeuw', in Te Velde & Smit 2011, 73-93. 
" Van der Heiden, Raad van State, 2008, 3. 
41  Het plafond met een middendeel van 305 x 506 cm hangt sinds de verwijdering in 1879 in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (maar is daar na de laatste restauratie niet in de collectie opgesteld). 
42  De combinatie is opmerkelijk omdat Johan de Witt een verklaard tegenstander van Willem II was en het in 
1672, zoals bekend, slecht met hem is afgelopen. 
43  Hij stelde daar een deel van de porseleincollectie van Mary II Stuart tentoon. Na verkoop in 1730 werd het 
verbouwd tot logement voor de Vijf Steden van het Noorderkwartier tot 1748. Begin negentiende eeuw werd 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk in 1923 afgebroken ten behoeve van het uitbreidingsplan 
van H.P. Berlage uit 1908. 
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die periode stonden de vertrekken leeg. De begane grond van de Buitenhofvleugel werd 
gebruikt als comptoir voor de Staten van Holland voor de boekhouding en secretarie." 
De bovengelegen verdieping in het Stadhouderlijk Kwartier bleef tot 1747 onbewoond. 

Op een vergelijkbare wijze als in 1672 zorgde de dreiging van Franse troepen in 
1747 voor de benoeming van Willem IV (1711-1751) als kapitein-generaal van de unie. 
Datzelfde jaar werd hij benoemd als erfstadhouder van de Republiek. In 1734 was hij 
getrouwd met Anna van Hannover (1709-1759). Het echtpaar ging eind 1747 wonen in 
de Buitenhofvleugel, maar voor de staat die ze geacht werden te voeren bleek het aan 
de kleine kant. Zeker gezien de hofhouding van 53 personen en het voltallige personeel 
dat tot 183 personen telde.'" Daarom kregen ze tevens de beschikking over de voorma-
lige woning van de hertog van Albemarle." Representatie vond plaats in het stadspaleis 
van Willem Bentinck (1704-1774) aan het Lange Voorhout 7. Van de situatie van de 
verwaarloosde, residentie werd in 1776 een opmeting gemaakt.' 

Om het 'oude krogt' te verbeteren werd Pieter de Swart (1709-1772/3) in 1748 
gevraagd om verbouwingplannen. Hij maakte een groot en een klein verbouwingsplan, 
evenals een geheel nieuwbouwplan (afb. 48-50). In alle drie gevallen zou de Buitenhof-
zijde in een Frans paleis veranderen. Daarbij zou de Stadhouderspoort verdwijnen ten 
gunste van een nieuwe doorgang op de begane grond. Opmerkelijk is dat in beide ver-
bouwingsplannen een trappenhuis in de binnenhoek van de binnenplaats was gepland, 
maar in beide gevallen met een opgang vanuit de galerij aan de zijde van de Hofvij-
vervleugel. Wel was het bedoeld als secundair trappenhuis, aangezien de grote nieuwe 
staatsietrap in het midden aan de Binnenhofkant van de lange vleugel was gedacht." 
Door de vroegtijdige dood van Willem IV in 1751 vonden de plannen geen doorgang. 

De tekening van het appartement van de stadhouder ten tijde van zijn opbaring begin 
1752 (afb. 51a) toont een sequentie van ruimten met hellebaardiers (corps de garde), 
antichambre voor edellieden en officiers, audiëntiekamer (met baar), tweede anticham-
bre. In de verlenging uit 1678 bevond zich een slaapkamer met aan beide zijden een 
garderobe. Aan de gangzijde lag toen geen galerij, maar een portaal met trap. Na zijn 
dood bleef Anna van Hannover in het Stadhouderlijk Kwartier wonen en nam daar tot 
haar dood in 1759 de landszaken waar. Gedurende haar regentschap vonden geen grote 
bouwopdrachten meer plaats. Toch kreeg De Swart nog voor zijn ontslag uit stadhou-
derlijke dienst in 1753 de vraag voor het ontwerp van de nieuwe Stadhouderstrap die 
in 1752-1753 tot stand kwam." Deze kleinere staatsietrap kreeg zijn eerste vlucht niet 
(zoals in de eerdere plannen) aan de galerijzijde, maar aan de Binnenhofzijde (afb. 
51b). Het stucwerk werd uitgevoerd door Carlo Bernardus Laghi (1707-1791) en Carlo 
Luraghi. Het centrale decoratiestuk in het trappenhuis beeldt de Triomf van de Vrede 
uit." Ook liet Anna nog enkele andere ruimten moderniseren met stucwerk in rococo- 

Calkoen 1902, 136. 
45  Schmidt 1999, 83. 
46  De Vijf Steden van het Noorderkwartier werden vriendelijk doch dringend verzocht om naar een ander onder- 
komen om te kijken. Dat vonden ze aan de Kneuterdijk (nu deel Raad van State). 
" Reconstructietekeningen door Jan Jehee uit 1999; daarvan in Schmidt 1999, 84, 86. 
" Schmidt 1999, 89-105. 
" Schmidt 1999, 146-147. Ook is er sprake van Jean de Lage als architect, ontwerper van Huis Te Hooge in 
Koudekerke in 1757. 
" Jager & Fock 1984, 63. 
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stijl." Tevens liet ze een houten observatorium op de Mauritstoren plaatsen (gesloopt 
1876) (afb. 52-53). 

In 1766 werd Willem V (1748-1806 meerderjarig verklaard. Dat jaar werd er voor 
hem een nieuwe eetzaal ingericht 	met en wandbetimmering door Jacob Berk- 
man (1734-1795). Ook de kamer van de officieren ~kreeg rond 1780 een 
nieuw stucplafond. In 1767 had hij Wilhelmina van Pruisen (1751-1820) getrouwd. 
Haar audiëntiezaal op de tweede verdieping kreeg rond 1770 een nieuw stucplafond 
(ontmanteld 1879). 

Wat zijn vader niet voor elkaar kon krijgen, lukte hem wel. Op 27 juli 1776 besloten 
de Staten van Holland een vleugel aan de Binnenhofzijde te laten bouwen naar plannen 
van Ludwig Gunckel (1742-1835). In 1777 begon de bouw van dit 'Nieuwe gebouw', 
maar hard schoot het niet op. Pas in 1793 was het gebouw geheel gereed. Ook deze 
vleugel heeft een galerij op de begane grond en daarboven twee verdiepingen." Willem 
V heeft er niet lang gebruik van kunnen maken. Na de declaratie van de Bataafse Repu-
bliek ging hij in ballingschap. De balzaal in het 'Nieuwe gebouw' of Gunckelgebouw 
diende vanaf 1796 als vergaderzaal van de Nationale Vergadering en heeft tot 1994 als 
vergaderzaal van de Tweede Kamer gediend. 

45 Detail van prent van de Haagse Kermis met de prins en prinses van Oranje door Daniël Marot 
uit 1686. Zichtbaar is de uitbreiding met vier traveeën aan de rechterkant. (Herkomst: Rijksmu-
seum Amsterdam) 

51  De ruimten 	 (Blanke kamer),-(tuinkamer) en- 
(kabinet). 
52 Schmidt 2006, 91-104. 
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46 Plafond uit de slaapkamer van Mary II Stuart uit 1678. Het plafond werd in 1879 
verwijderd en hing tot de laatste verbouwing van het Rijksmuseum in één van de zalen 
daar. (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam) 

47 De rond 1690 gebouwde (en rond 1730 verbouwde) Hof van Albemarle op het 
Buitenhof met links de zuidwesthoek van het 'Nieuwe gebouw' en op de voorgrond het 
plein waar zich de Prinsentuin bevond. In 1747 werd het een deel van de stadhouder-
lijke residentie. Foto van kort voor de sloop in 1915. (Herkomst: RCE) 
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48 Reconstructietekening van het ontwerp voor een geheel nieuw paleis uit circa 1748. (Herkomst: 
RCE; tekening J. Jehee) 
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49 Reconstructietekening van het ontwerp voor een grote verbouwing uit circa 1748. (Herkomst: 
RCE; tekening J. Jehee) 
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50 Reconstructietekening van het ontwerp voor een kleine verbouwing uit circa 1748. Daarbij is midden 
aan de Binnenhofzijde een staatsietrap gepland. (Herkomst: RCE; tekening J. Jehee) 
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51a Plattegrond van het appartement van de stadhouder op de eerste verdieping van de Buitenhofvleu-
gel ter gelegenheid van de opbaring van de prins in 1752. (Herkomst: Schmidt 1999, 88) 
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51b Detail van het ontwerp van 
de kleine verbouwing (1752-1753) 
met het trappenhuis van De Swart. 
Opmerkelijk is dat hier de onder-
ste vlucht aan de rechterzijde vanaf 
zijde van de galerij begint. (Her-
komst: Schmidt 1999, 91) 
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53 Detail van een schilderij van de 
stadhouderlijke familie op het Bui-
tenhof in 1781 door Hendrik Potho-
ven. (Herkomst: Haags Historisch 
Museum) 

BBA 	 1 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

52 Opmetingstekening van het 
observatorium op de Mauritstoren, 
dat rond 1752 werd geplaatst voor 
Anna van Hannover. (Herkomst: 
RCE) 
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Negentiende eeuw 
Met de afkondiging van de Bataafse Republiek in 1795 hadden de patriotten het pleit 
gewonnen en in symbolische zin leidde dit op het Binnenhof tot de directe openstelling 
van de brug en Stadhouderspoort, die daarvoor enkel door de stadhouder en zijn gevolg 
benut mocht worden. In 1806 werd de Bataafse Republiek omgezet in het Koninkrijk 
Holland met Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846) als koning. In het kader van 
gelijkheid van godsdiensten bestemde hij de Hofkapel (die sinds 1591 als Waalse kerk 
in gebruik was) ten behoeve van de rooms-katholieke eredienst. Zelf wenste hij niet op 
het Binnenhof te verblijven en uiteindelijk in 1808 betrok hij het stadhuis van Amster-
dam als zijn paleis. Nadat er eerst een groot aantal interieurelementen uit de stadhou-
derlijke vleugels was gehaald, werd het geheel in 1808 overgedragen aan Domeinen 
voor het onderbrengen van een militair opleidingsinstituut. 

Koning Willem I (1772-1843) keerde in 1813 niet terug op het Binnenhof, maar 
verbleef korte tijd in Paleis Huguetan aan het Lange Voorhout om daarna in andere 
paleizen te gaan wonen. In 1820, 1833 en 1840 vonden enige reparaties plaats aan de 
Buitenhofvleugel, maar veel soelaas bood het niet. De trap van de uitbreiding uit 1678 
was in 1785 als provisorisch trappenhuis tegen de zuidzijde van deze vleugel geplaatst 
op de overgang met het 'Nieuwe gebouw' en dat deel kreeg in 1833 en 1840 een nieuwe 
beschieting." 

Op de begane grond was de Algemene Rekenkamer ingetrokken en de president 
kreeg zijn werkkamer op de begane grond van de Mauritstoren. Op de eerste verdie-
ping kwam de Staats secretarie, na 1840 Kabinet des Konings genoemd. De tweede 
verdieping ging plaats bieden aan de Raad van State en het hoofd van de administratie 
van het Kadaster." 

Ten tijde van de Grondwetsherziening van 1848 en de beperkte rol van de koning 
daarin werd door J.R. Thorbecke (1798-1872) gehint op de sloop van de Buitenhof-
vleugel en de bouw van een nieuw bestuurscentrum daar. Ook Provinciale Staten van 
Zuid-Holland had er wel oren naar en liet Johannes Craner (1802-1880) in 1849 een 
ontwerp maken." Dat ging niet door en ook het plan dat Craner rond 1865 maakte 
voor de vernieuwing van de Landsgebouwen bleef op papier steken. Nadat in 1864 
in Delft de Polytechnische school was opgericht, werd hoogleraar bouwkunde Eugen 
Gugel (1832-1905) door Thorbecke benaderd als adviseur voor een prijsvraag voor een 
nieuw parlementsgebouw aan het Buitenhof in Den Haag. Nadat de prijsvraag op niets 
was uitgelopen, werd Gugel door de minister van Binnenlandse Zaken C. Fock (1828-
1910) gevraagd om een ontwerp. Begin 1870 diende hij een plan in, dat in 1873 in een 
bureaula terechtkwam (afb. 57). 

Achteraf gezien kan het een wonder genoemd worden dat de Buitenhofvleugel ber-
haupt nog staat. Rond 1850 was de Prinsentuin aan de Buitenhofzijde gesloopt en in 
de 1860-1861 werd de Hofgracht aan die zijde gedempt. Mede omdat dat deel op veen 
gefundeerd bleek te zijn, waren de kelders aldaar onbruikbaar geworden en niet veel 
later dichtgestort. Het eerste deel van de negentiende eeuw had het gebouw weinig tot 

" Hier bevindt zich nu de het trappenhuis van Peters. 
" Van der Heiden, Raad van State, 2008. 
" Schmidt 2006, 101-104, waar de ontwerpen zijn afgebeeld. 
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geen onderhoud gekregen en mogelijk liet men het bewust verkommeren met het oog op 
de genoemde nieuwbouwplannen. Het was dan ook niet gek dat de balken verrot waren 
en men zich uiteindelijk genoodzaakt zag om aan die zijde de gehele kap te vernieuwen 
evenals een deel van de daaronder gelegen balken. Aan de Hofvijverzijde was de situatie 
gradueel beter, vooral omdat het gebouw van de Staten van Holland robuust gebouwd was 
en sinds 1849 de Eerste Kamer huisveste. Met de Hofkapel was veel het slechter gesteld. 
Kort voor de definitieve inzegening van de nieuwe rooms-katholieke Parkstraatkerk (St.-
Johannes de Meerderekerk; 1875-1878) kwam de Hofkapel in 1877 aan de Staat. 

54 Kadastertekening van de bouwblokken F08-09, F11-F13 met boven de situ-
atie in 1832 en onder die in 2018. (Herkomst: www.kadaster.n1; bewerking rs) 
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55 Schilderij van de Gevangenpoort en de Plaats door Pieter Daniel van der Burgh rond 1830. 
Rechts van het Stadhouderlijk Kwartier is de gevel van het 'Nieuwe gebouw' zichtbaar. (Her-
komst: Rijksmuseum Amsterdam) 

56 Het Binnenhof gezien vanaf het observatorium op de Mauritstoren met links het dak van de zaal 
van de Staten van Holland, gemaakt in 1825 door Ch. Howen. (Herkomst: Haagse Beeldbank) 
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57 Ontwerp voor een nieuw overheidsgebouw aan de zijde van het Buitenhof naar plannen van E. Gugel 
uit 1870. (Herkomst: Baalman 1991, 46) 

Restauraties 
Inmiddels rijpten er ook plannen voor restauratie van grote delen van het complex. 
Daartoe waren in 1859 de eerste opmetingstekeningen gemaakt van zowel het geheel 
als van de beide vleugels op de noordwesthoek, waaronder ook die van de kelder (afb. 
58-60)." In 1860 had Rijksbouwmeester W.N. Rose (1801-1877) de Ridderzaal onder 
het mom van restauratie nogal ingrijpend aangepakt. Daarbij werd de middeleeuwse 
kap uit de veertiende eeuw gesloopt. Die werkwijze riep forse kritiek op. Victor de 
Stuers (1843-1916) sprak in 1873 in zijn aanklacht Holland op zijn smalst over een 
`noodlottige verknoeiing'. Zijn geschrift zette de toon voor een groeiend nationaal-
historisch bewustzijn." 

Mogelijk was Gugel betrokken bij de plannen voor de restauratie. Daarbij is het niet 
onmogelijk dat hij een van zijn eerste op de Polytechnische Hogeschool afgestudeerde 
leerlingen en latere assistent naar voren schoof: Ferdinand Jacob Nieuwenhuis (1848-
1919)." Deze ging zich in 1879 bezighouden met de grootscheepse verbouwing van de 
Hofkapel. Dit had ook consequenties voor de rest van de Hofvijvervleugel. De kapel 
werd voor een groot deel gesloopt. De kap uit 1644 bleef gespaard en ook de kerkmu-
ren uit de Middeleeuwen en uit 1688 bleven deels behouden. Het nieuwe gebouw werd 
ingericht tot kantoorvleugel niet middengang en kantoorkamers voor het Ministerie van 
Waterstaat. In dit proces werd ook het Staten van Hollanddeel en het tussenlid tussen 

56 Gemaakt door Johannes Craner (1802-1880). 
57  De Stuers 1975, 73. 
58 Nieuwenhuis had tussen 1866 en 1869 aan de Polytechnische Hogeschool gestudeerd. Later zouden ze 
samen het Utrechtse Academiegebouw ontwerpen (1891-1894) toen hij in 1890 stadsbouwmeester van Utrecht 
was geworden. Hij restaureerde ook de Domtoren en -kerk evenals enkele andere kerken in Utrecht. 
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beide aangepakt. Van het tussenlid zelf bleef - op het kabinet van Mary Stuart (Prin-
cesse Royale) en enkele muren na - niet veel staan. Inwendig kwam er een fors nieuwe 
trappenhuis. Ook de galerij aan het Binnenhof werd ingrijpend hersteld (dan wel in 
oude vormen herbouwd). De kap van de Staten van Holland werd met het nodige aan 
ijzerwerk versterkt en in de zaal zelf werden de galerijen aangepakt. De galerijen voor 
toeschouwers die uit circa 1870 dateerden en op gietijzeren kolommen rusten, werden 
in 1881 vervangen door geklonken welijzeren vollewandliggers aan beide zijden over 
de gehele overspanning. Na de restauratie herinnerde in deze vleugel enkel nog het 
kabinet van Mary Stuart aan het Stadhouderlijk Kwartier. 

De Buitenhofvleugel tot aan de Hofvijver werd eveneens in 1879-1883 gerestaureerd. 
Dit deel stond onder leiding van de ingenieur-architect Jacobus Singels (1831-1887). 
Voor architectuurhistorische kwesties kreeg hij advies van Cornelis Hendrik Peters 
(1847-1932) die in 1876 was benoemd tot Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van 
Financiën. Vanwege ziekte van Singels trad hij aan het einde op als 'waarnemend 
ingenieur-architect'. In die functie leidde hij ook de vernieuwing van het trappenhuis 
(van Peters) aan de zijde van het 'Nieuwe gebouw'. 

De werkzaamheden aan de Buitenhofvleugel vonden in drie fasen plaats. Men begon 
in 1879-1880 eerst met de restauratie van het exterieur tot aan de Mauritstoren. De 
beide kappen werden geheel vernieuwd, evenals een fors deel van de zolderbalklaag 
op de tweede verdieping en ook de schoorstenen en de eindgevel aan de zuidzijde." 
In april 1880 startte de tweede fase met het maken van een voetgangerspoort en de 
restauratie van het exterieur van de Mauritstoren en aangrenzende hoektoren. Ook de 
traptoren werd vernieuwd. De buitengevels vernieuwde men met een klamp ter dikte 
van één baksteen. De derde fase startte in september 1881 en behelsde het interieur 
van het Stadhouderlijk Kwartier. De begane grond werd ingericht tot archiefruimte 
met aan beide zijden van de Stadhouderspoort brandvrije archiefruimten. Daartoe 
werden om bouwtechnische redenen de aanwezige kelders volgestort. De trap aan 
de zuidzijde werd in passende stijl hersteld en op de tweede verdieping kwam een 
conciërgewoning. 

De restauratie geschiedde met een - in huidige ogen - grote mate van rigoureusheid. 
De verbouwing was minder ingrijpend dan de aanpassing van de Ridderzaal waar de 
hele middeleeuwse kapconstructie verdween. Toch was ook voor het Stadhouderlijk 
Kwartier de aandacht voor de bouwhistorische substantie vrij gering. Afgezien van de 
Stadhouderspoort, die geheel in de geest van de tijd werd gekopieerd - het origineel 
werd elders museaal tentoongesteld - was er verder geen middeleeuws werk in het 
zicht. De ouderdom ter plaatse van de Stadhouderspoort werd wel erkend en daar liet 
men de kloostermoppen in het zicht. Aandacht voor de bouwhistorische substantie uit 
de zeventiende en achttiende eeuw was nog gering en mede een reden om de kapcon-
structie van de Buitenhofvleugel geheel te vernieuwen. Gelukkig werd de unieke kap-
constructie in het deel van de Staten van Holland herstelbaar geacht en is die bewaard 
gebleven. Het architectuurhistorische aspect als uitdrukking van het historische verhaal 
stond voorop. Daarom was de nadruk vooral op de hoofdvorm en werd de uitwerking 
bepaald door hoe men toen dacht dat het er in de zeventiende eeuw uit had gezien. Dat 

" Van der Heiden, Raad van State, 2008, 10. 
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was de reden voor het vernieuwen van de buitenschil van baksteen en de herbouw van 
de galerijen met nieuw gekapte natuursteen. 

Deze manier van werken was toen conform de gangbare restauratieopvatting, waar-
bij er zich meer naar het einde van de negentiende eeuw een richtingenstrijd ontwik-
kelde tussen architecten die meer van het bestaande willen handhaven en daarmee een 
`archeologische' aanpak voorstonden en zij waarbij het architectonische beeld voorop 
stond. Voorbeeld daarvan was de terughoudende restauratie van het stadhuis van Fra-
neker (1886-1890) en de ingrijpende restauratie van het stadhuis van Bolsward (1893-
1895). Bij laatstgenoemd stadhuis werd ook het meeste natuursteenwerk vernieuwd, 
evenals de baksteenschil. In deze richtingenstrijd, werd de 'archeologische' aanpak 
door De Stuers en vader en zoon Cuypers voorgestaan en stond de Maatschappij tot 
Bevordering van Bouwkunde (met veel leerlingen van Gugel) voor het behoud van de 
architectonische vorm." 

Deze strijd speelde op de achtergrond een rol in de restauratie- en nieuwbouwfase 
van het Binnenhof die plaats vond in 1896-1904 waarbij de grafelijke zalen werden 
gerestaureerd en de Ridderzaal werd voorzien van een kopie van de oorspronkelijke 
middeleeuwse kap. Die restauratie stond onder leiding van een commissie bestaande 
uit de architecten F.J. Nieuwenhuis, C. Muysken (1843-1922), C.H. Peters, P.J.H. 
Cuypers (1827-1921) en D.E.C. Knuttel (1857-1926). De eerste twee waren leerlingen 
van Gugel, Peters had op het bureau van Cuypers gewerkt. Knuttel, rijksbouwmeester 
der Landsgebouwen in het tweede district van 1892 tot 1923, was ook een leerling van 
Gugel," maar minder uitgesproken in zijn standpunten. 

Knuttel had de leiding van de werkzaamheden bij de Hofvijvervleugel. Een door hem 
in 1910 ontworpen hall werd in 1913-1915 gerealiseerd ten koste van de grote trap uit 
1881. Een bescheiden trap kwam ervoor in de plaats, maar de verbouwing maakte het 
wel mogelijk om een imposante hall op de eerste verdieping te realiseren. Die koe-
pelvormige ruimte werd voorzien van gebrandschilderd glas-in-lood van het Delftse 
glasatelier 't Prinsenhof van Jan L. Schouten (1852-1937) naar ontwerp van Herman 
Veldhuis (1878-1954). Op de tweede verdieping kwam er een galerij rondom de koepel 
met daaraan vertrekken voor de huismeester. 

In 1914 werd het Kabinet van de Koning(in) van de Buitenhofvleugel overgebracht 
naar de Korte Vijverberg. De vrijgekomen ruimten werden ingenomen door de Raad 
van State die in 1922 op de plaats van de archiefruimte op de begane grond hun Volle 
Raadzaal lieten bouwen naar ontwerp van Gijsbert (Kees) Bremer (1880-1945). Daar-
bij werd het onderste deel van de gevel van het trappenhuis aan de zijde van het Bin-
nenhof aangepast. 

6° Van Leeuwen 1995, 151-164. 
6' Hij studeerde aan de Polytechnische Hogeschool van 1876 tot 1880. Voor Knuttel zie: Van der Peet & Steen- 
meijer 1995, 328-346. 
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58 Opmeting van de begane grond van het Stadhouderlijk Kwartier uit 1859 door Johannes 
Craner. (Herkomst: RCE) 

59 Opmeting van de gevels van het Stadhouderlijk Kwartier uit 1859 door Johannes Craner. 
(Herkomst: RCE) 
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61 Overzicht van 
het Binnenhof in 
1877 met daarin 
aangegeven de 
functies van de 
gebouwen op dat 
moment. (Her-
komst: RCE) 
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60 Opmeting van de kelders van het Stadhouderlijk Kwartier uit 1859 door Johannes Craner. (Her-
komst: RCE) 
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62 Opmeting van de begane grond van het Binnenhofcomplex uit 1878 met daarin dateringen aange-
geven. (Herkomst: RCE) 

63 Opmeting van de eerste verdieping van het Binnenhofcomplex uit 1878. (Herkomst: RCE) 

54 



BBA 
	

STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

64 Opmeting van de tweede verdieping van het Binnenhofcomplex uit 1878. (Herkomst: RCE) 

65 Foto uit 1861 van de binnenhoek van beide vleugels waarbij de vensters nog schuiframen 
hebben. (Herkomst: RCE) 
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66 Foto uit 1861 van de oostgevel van de Buitenhof vleugel. (Herkomst: RCE) 

67 Foto vermoedelijk uit circa 1870 van het interieur van een gang op de verdieping van 
de Hofvijvervleugel. (Herkomst: RCE) 
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68 Foto uit circa 1870 van het inferieur van 
het kabinet van Mary Stuart met beschil-
derd plafond en wandtapijten. (Herkomst: 
RCE) 

69 Foto vanaf de Hofvijverzijde in 1878 op 
het moment dat links van het gebouw van 
de Staten van Holland het tussendeel wordt 
gesloopt. (Herkomst: RCE) 
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70 Foto van de Buitenhofzijde van de Bui-
tenhofvleugel in 1878 nadat de gracht aan 
die zijde al is gedempt. Ook zichtbaar het 
met hout beschoten deel ter plaatse van het 
latere trappenhuis van Peters. (Herkomst: 
RCE) 
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71 De Stadhouderspoort kort voor de sloop en verplaatsing naar het Rijksmuseum. Vooral rechts naast 
de poort zijn delen muurwerk met kloostermoppen zichtbaar. (Herkomst: RCE) 

72 Tekening van het toen nieuwe trappen-
huis uit 1883 (litho door J.J. Mesker naar K. 
Klinkenberg (1843-1890), uitgegeven door S. 
Lankhout & Co. (Herkomst: RCE) 
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Latere restauraties 
Na die tijd vonden enkel nog kleinere verbouwingen plaats. De koffiekamer in de Hof-
vïvervleu el kreet 1935 een nieuwe betimmerin en lafondafwerkin 

Het kabinet van Mary Stuart werd in 1964-1965 
bestemd van archiefkamer tot leeskamer.62  Nadat de ruimte door het departement van 
Verkeer en Waterstaat was overgedragen werd de vergaderzaal van de Gecommiteerde 
Raden in die jaren gerestaureerd onder leiding van Jan Holstein (1911-1998). De Noen-
zaal kreeg de functie van restaurant met aangrenzend een keuken op de begane grond 
van de Mauritstoren. In deze periode zal ook de lift in deze vleugel zijn aangebracht. 

De lift in de Buitenhofvleugel dateert uit 1954. Ook werd toen de toegang naar de 
kelder vanuit het trappenhuis van Peters afgesloten. Verder vonden er daar in 1954-
1955 enkele inwendige verbouwingen plaats onder leiding van hoofdarchitect van de 
Rijksgebouwendienst G. Stomps. Onder zijn leiding werd de gang op de tweede verdie-
ping meer naar het midden verplaatst, waardoor er aan de Binnenhofzijde vertrekken 
ontstonden. Tevens verwijderde men enkele schoorsteenmantels. 

In 1994-1995 volgde een ingrijpende restauratie van de zaal van de Eerste Kamer 
onder leiding van Krijn C. van den Ende (*1949),63  waarbij onder meer het interieur 
een nieuwe wandbespanning kreeg en beide publieke tribunes werden gemoderniseerd. 
In dit proces is de opstelling van vergaderbanken uit 1956 behouden. Daarnaast werd 
nog in 2011 onder zijn leiding structuurherstel uitgevoerd. 

Sindsdien hebben nog een aantal aanpassingen plaatsgevonden, waaronder de ver-
bouwing van de Noenzaal en de receptie in 2004, de aanpassing van het kabinet van 
Mary Stuart en aansluitende galerij in 2011-2013. Eveneens onder leiding van Van den 
Ende werden de ruimten op de tweede verdieping van de Buitenhofvleugel, die door 
de Raad van State waren verlaten, in 2011 verbouwd en voorzien van een tijdelijke 
uitmonstering. Daarbij verdween de in 1955 ingebrachte gang op de tweede verdieping 
en werd de galerij aan de Binnenhofzijde in ere hersteld. 

62 Vermoedelijk naar ontwerp van architect Joh.P.M. Goudeau. Met de restauratie van deze ruimte in 2013 is de 
leeskamer verplaatst naar ruimte~in de Mauritstoren. 
63 Nusselder 2001. 
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BESCHRIJVING EN ANALYSE 

Het Stadhouderlijk Kwartier is voor deze studie opgedeeld in 4 clusters: 1. Mauritsdeel, 
2. Raad van Statedeel; 3 Marydeel en 4. Staten van Hollanddeel. 
Cluster 1 en 2 vormen de Buitenhofvleugel. In deze vleugel liggen: 
— Mauritstoren met traptoren en hoektoren 
— Grote trappenhuis met aan de westzijde een smalle zijgang 
— Appartementenvleugel aan de zuidzijde van de Mauritstoren met galerijen 
— Trappenhuis van de Raad van State (trappenhuis van Peters). 
Cluster 3 en 4 vormen de Hofvijvervleugel. In deze vleugel liggen: 
— Statenzaal c.a. 
— Kantoordeel met galerijen en kabinet Mary Stuart. 

73 Clusterindeling: 1. Mauritsdeel, 2. Raad van Statedeel, 3. Marydeel en 4. Staten van Hol-
landdeel. 

Buitenhofvleugel 

De Buitenhofvleugel is in gebruik bij de Raad van State en de Eerste Kamer. De vleugel 
heeft als oudste kern de Mauritstoren uit 1598-1604 met aan de oostzijde een achtkan-
tige traptoren, die thans nog de twee bovenste verdiepingen en het dakterras ontsluit. 
Het onderste deel van de trap werd in 1632 gewijzigd van een achtkante spiltrap tot 
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een ruimere spiltrap op vierkante grondslag met een tussenbordes op de verdiepingen. 
In 1752-1753 is het huidige trappenhuis, de Stadhouderstrap, in de noordwesthoek van 
het Binnenhof tot stand gekomen. De Mauritstoren telt een kelder en vijf bouwlagen 
onder een plat dak omgeven door een balustrade. 

Aan de noordzijde van de Mauritstoren staat de lagere zeventiende-eeuwse hoekto-
ren (1632, 1635-1637 herbouwd na brand), eveneens onder een plat dak. Dit volume 
bestaat uit een kelder en drie bouwlagen. 

Aan de zuidzijde van de Mauritstoren bevindt zich een langgerekte vleugel, waarin de 
uit circa 1500 daterende (Stadhouders)poort is opgenomen. Er zijn hier in de kelder en op 
begane grond niveau restanten van de oudere veertiende-eeuwse bebouwing behouden (het 
bij de restauratie van 1879-1883 hergebruikte groot formaat baksteen in de westgevel wijst 
hierop). De woonvleugel/appartementenvleugel (dertien traveeën) is gefaseerd tot stand 
gekomen. Het eerste deel uit 1620-1621 vanaf de Mauritstoren telt negen traveeën. Het 
tweede deel van vier traveeën dateert uit 1678. Deze vleugel telt drie bouwlagen en een 
kapverdieping. Oorspronkelijk was ook deze vleugel gedeeltelijk voorzien van een kelder, 
dat buiten gebruik is geraakt en omstreeks 1860 is volgestort. 

Kenmerkend voor deze vleugel is zowel de enfilade tussen de ruimten aan de west-
zijde die de verbinding vormde tussen de vertrekken, als de gang aan de oostzijde. Die 
is zowel op de eerste als tweede verdieping over de volle lengte van de vleugel aange-
legd boven een open galerij op de begane grond. De afzonderlijke vertrekken worden 
ontsloten vanuit deze gangen. Het meest noordelijke deel (voorbij de poort) van de 
galerij en bovengelegen gangen, is in aanleg nog vroegzeventiende-eeuws en sloot aan 
op de traptoren tegen de Mauritstoren. Het zuidelijk deel dateert uit 1678. 

De vleugel is overkapt door twee zadeldaken. Respectievelijk van de grote zolder 
boven de vertrekken en van de kleine zolder boven de gang. Bij de restauratie in 1879-
1883 van de Buitenhofvleugel onder leiding van Jacobus Singels is de kapconstructie 
vernieuwd. Het trappenhuis aan de zuidzijde van de Buitenhofvleugel met de entree 
vanaf het Binnenhof, dat in aanleg uit 1785 dateert, werd in deze periode vernieuwd. 

Cornelis Hendrik Peters, Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Financiën, die 
aanvankelijk als adviseur van Singels was opgetreden, had de leiding overgenomen. 

Mauritstoren met traptoren en hoektoren (cluster 1) 
De Mauritstoren, gebouwd in 1598-1604, telt inclusief het 'souterrain' zes bouwlagen onder 
een plat dak omgeven door een balustrade. De toren is in 1879-1883 gerestaureerd en aan 
de buitenzijde voorzien van een steens dikke beklamping. Aan de oostzijde bevindt zich de 
bijbehorende, in 1880 gerestaureerde traptoren, die de twee bovenste verdiepingen ontsluit. 
Baksteenformaten: 
Schoorsteen - rookkanaal 18 x 8 x 4,5; 10-lagenmaat 49 cm 

- voet 16 x 7 x 3,5; 10-lagenmaat 50 cm 
Traptoren 	- 17,5 x 8,5 x 3,5; 10-lagenmaat 48 cm 

Aan de noordzijde van de Mauritstoren staat de lagere hoektoren uit 1632, in 1635-
1637 herbouwd na brand en gerestaureerd in 1879-1883, eveneens onder een plat dak. 
Dit volume bestaat uit een 'souterrain' en daarboven drie bouwlagen. 
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74 Mauritstoren (1598-1604) met hoektoren (1635-1637), gezien 
vanuit het noordwesten. 

76 Detail hoektoren. 
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Exterieur 

Vensters 
De Mauritstoren heeft in de kelder zandstenen bolkozijnen en op de bovenliggende 
verdiepingen houten kruiskozijnen op hardstenen neuten en onderdorpel, alle onder een 
ontlastingsboog met natuurstenen blokken (1879-1883). 

De hoektoren heeft in de kelder natuurstenen bolkozijnen en op de boven gelegen 
verdiepingen houten schuifvensters in achttiende-eeuwse vormen met wisseldorpel (bij 
restauratie in 1879-1883 als dubbele ramen uitgevoerd), alle onder ontlastingsbogen. 

75 Detail Mauritstoren, 
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77 Dak Mauritstoren met balustrade en 
schoorsteen. 

BBA 	 I 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

Daken 
Het platte dak van de Mauritstoren heeft rondom een zandstenen balustrade. Op het 
dak, dat oorspronkelijk met lood was gedekt, heeft een observatorium gestaan. Het dak 
is thans voorzien van zinken roevendak. Aan drie zijden staat halverwege een vierpas-
schoorsteen met vier rookkanalen in helderrode baksteen. 

De traptoren van de Mauritstoren is gerestaureerd 1879-1883. De traptoren heeft een 
hoge, asymmetrische zeszijdige, met leien gedekte kap. 

78 Met leien gedekte kap van de traptoren. 79 De Mauritstoren (links) en de traptoren met 
op de voorgrond de daken van de Buitenhof-
vleugel. 
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80 Dak van de hoektoren 
met zandstenen balustra-
de en zinken roevendak 
als bedekking. 

BBA 
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Interieur Mauritstoren 

Het interieur van de Mauritstoren bevat per verdieping één vertrek. De aangetroffen 
balklagen zijn mogelijk nog zeventiende-eeuws. Ook die op de eerste en tweede ver-
dieping boven de achttiende-eeuwse stucwerkplafonds en op de begane grond boven 
het verlaagde systeemplafond in de keuken. Of er een zeventiende-eeuwse balklaag of 
gewelfconstructie in de kelder aanwezig is, kon niet worden vastgesteld technische 
ruimte en moderne toiletten). Het vertrek op de eerste verdieping 	nieuwe 
eetzaal Willem V) heeft een volledig achttiende-eeuwse inrichting, het vertrek op de 
tweede verdieping-heeft een achttiende-eeuwse inrichting met negentiende-
eeuwse lambriserin en inzethaard. De betegelde stookplaats in het vertrek op de vierde 
verdieping 	dateert uit 1879. 

Vierde verdieping 
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Vergaderkamer. Stucwerkplafond met drie balkvakken, stucwerk in balkvakken ver-
nieuwd (stuc op riet). Mogelijk zijn de moerbalken met bijbehorende consoles nog uit 
de zeventiende eeuw. 

81 ~gezien naar het noordwesten. 82 am gezien naar het zuidoosten. 

83 ~ Detail balk met zeventiende-eeuws sleutelstuk. 
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84 ~Betegelde stookplaats aan de noordzijde uit 1879. 

Derde verdieping 

Leeskabinet. Stucwerkplafond met drie balkvakken; stucwerk in balkvakken is ver-
nieuwd (stuc op riet). Mogelijk zijn de moerbalken met bijbehorende consoles nog uit 
de zeventiende eeuw. Geen stookplaats meer in dit vertrek. 
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85 	gezien naar het noordwesten. 86 ~gezien naar het zuidoosten. 

87 Ma detail console. 
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Kitchenette/bergin
i
in toilet ingebouwd op zolder O voorheen telefooncellen; 

bereikbaar vanuit 

88 Mi kitchenette. 	 89 Ma toilet. 

Tweede verdieping 
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Vergaderkamer: vertrek zeventiende eeuw. Plafond met drie balkvakken. Balken 
oost-west gericht. Stucwerkdecoratie van het plafond (Lodewijk XV); paneeldeuren, 
marmeren schoorsteenmantel (achttiende eeuw); lambrisering en de inzethaard (negen-
tiende een wandbespanning, maar behang dat op de muur is geplakt. 

Ruimtelis de verbinding naar het grote trappenhuis. Erboven bevindt zich de 
traptoren die de twee bovenste verdiepingen ontsluit. 

90 ~gezien naar het zuidwesten. 91 ~gezien naar het noordwesten. 
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92 ~ doorgang naai.. 
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93  Iffila oostwand met schouw. 
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96 ~ kraag-
steen. 
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95 ~I stucplafond. 

Interieur portaal naar grote trappenhuis. Tegen de wand kraagsteen, die het onderste 
deel van de houten trapspil van de trap in de traptoren draagt. Dit gedeelte behoort 
mogelijk ook tot de spil van de oorspronkelijke traptoren die de volle hoogte van de 
Mauritstoren besloeg. 
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97 	oostwand. 
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Eerste verdieping ~ 

Vergaderkamer. Nieuwe eetkamer van Willem V. Achttiende-eeuws totaalbeeld, bestaande 
uit stucwerkplafond, zwart marmeren schoorsteenmantel, boezembetimmering met schoor-
steenstuk, drie deurstukken, dubbele paneeldeuren, waarvan één schijndeur in de zuidoost-
hoek, lambrisering, wandbespanning. Deur aan oostzijde gaat naar het portaal-
grenzend aan het grote trappenhuis. Wandbetimmering 1768, Jacob Berkman. 

OM 
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100 ~gezien naar het zuidoosten. 
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98 .I. gezien naar het zuidoosten. 99  ~ gezien naar het zuidwesten. 
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101 ~ gezien naar het zuidwesten. 102 ~gezien naar het noorden. 

103 ~stucplafond. 
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104 OM detail betimmering. 
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Begane grond 

Keuken, douche en wc's. Indeling en inrichting uit de jaren vijftig (doorgeefluik). Keu-
keninventaris nadien gemoderniseerd. Oorspronkelijke balklaag mogelijk nog aanwe-
zig boven de verlaagde plafonds. 
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105 	keuken. 

BBA 	 1 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

106 ~gang, aansluitend douche 
en wc. 

107 ~noordwand met doorgeef-
luik naar de keuken. 

76 



BBA 	 1 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

Kelder 

Geen afbeeldingen." Technische ruimte en toiletten (modern). 

►nterieur traptoren 

De traptoren van drie geledingen zorgt voor de ontsluiting van de twee bovenste verdie-
pingen en het dakterras van de Mauritstoren. Het onderste deel van de traptoren is met 
de aanpassingen van het trappenhuis in de zeventiende eeuw grotendeels verdwenen. 
Het resterende deel van de toren is in 1879 herbouwd. De wanden zijn met cement-
pleister afgewerkt, dat wit is gesausd. De trap is in hout uitgevoerd, evenals het vlakke 
plafond (zoldervloer kap van de torenspits). 

Vijfde, vierde en derde verdieping 

64  Bezoek was niet mogelijk. 
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108 	gezien vanaf het dak van de Mauritstoren. 

BBA 	 I 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 
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109 	gezien naar het plafond. 

110 ~gezien naar de deur naar het dak 
van de Mauritstoren. 

111 -spiltrap 
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112 -spiltrap met deur naar~ 

113 ~spiltrap met deur naar~ 

BBA 
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Interieur hoektoren 

Het interieur van de hoektoren bevat telkens één vertrek per verdieping. De balkla-
gen (uit het zicht) dateren mogelijk nog uit 1635. De afwerking en inrichting van de 
vertrekken is hoofdzakelijk uit de restauratieperiode 1879-1883. In het vertrek op de 
begane grond, de Johan de Wittkamer, is het laatzeventiende-eeuwse plafond met een 
vlakvulling van geschilderd linnen behouden. 
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114 ME gezien naar het zuidwesten. De stook-
plaats bevond zich voorheen aan de oostzijde naast 
de negentiende-eeuwse doorgang naar de galerij in 
de Statenzaall~ 
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Tweede verdieping 

WIM Vergaderkamer 
Neoclassicistisch stucwerkplafond, stookplaats met betegelde achterwand en houten 
schoorsteenmantel; behang op bespanning. In de noordoosthoek achter twee luiken 
restant van oudere wandafwerking (behang). 
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115 	gezien naar het oosten, met de 

G-  mg naar de galerij in de Statenzaal  
116 ~11 met in de hoek de luiken waar-
achter oude wandafwerking is behouden. 

117 	stucwerkplafond uit 1879-1883. 
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118 .. gezien naar het noordwesten. 
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Eerste verdieping Mi 

~ Frederik Hendrikkamer 
Vergaderkamer. Eenvoudig vlak stucwerkplafond. Stookplaats met zwart marmeren 
schoorsteenmantel (negentiende eeuw) met inzethaard. Betimmerde boezem met spie-
gel en schoorsteenstuk. Trap (1879) naar de zaal van de Eerste Kamer. Inrichting en 
wandafwerking zijn uit 2014 naar ontwerp van Krijn van den Ende. 
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119 ~gezien naar het noordoosten. 120 ~ de trap naar de Eerste Kamer. 

Begane grond 1~ 
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~ Johan de Wittkamer 
Vergaderkamer. Eikenhouten paneellambrisering en schoorsteenmantel. Betegelde 
achterwand stookplaats. Cassettenplafond met negen op linnen beschilderde vakken. 
Het middelste vak bevat het monogram GR (Guilielmus Rex, een verwijzing naar 
stadhouder-koning Willem III). 

121 ~gezien naar het noordoosten. 122 ~ gezien naar het zuidoosten. 
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86 

123 	zuidwand. 

124a-b Oude toegangsdeur (sluisdeur) vanuit 
de Noenzaal naar de Johan de Wittkamer; door-
gang met een dikte van circa 1.00 m, ingebroken 
in oorspronkelijke buitengevel. 

124a 124b 



125 	gezien naar het noordwesten. 

126 	gezien naar het zuidoosten. 
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Kelder ME 

Mi 
Kantoor. Zoldering, enkelvoudige houten balklaag, dateert mogelijk nog uit de zeven-
tiende eeuw. Aan de oostzijde een de k in 1.20 m dikke muur) naar de kel-
der in de Hofvijvervleugel (zie ruimte. 
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Grote trappenhuis en zijgang (cluster 1) 

Tussen het grote trappenhuis met bordestrap, gebouwd in 1752-1753 naar ontwerp van 
Pieter de Swart, en de Buitenhofvleugel bevindt zich een smalle gang. Aansluitend op 
het trappenhuis is aan de Hofvijvervleugel een korte galerij. Aan de Binnenhofzijde 
zijn gangen op de eerste en tweede verdieping. Het grote trappenhuis verving het oude 
trappenhuis uit 1632, dat wat betreft het onderste gedeelte een aanpassing was van de 
vroegzeventiende-eeuwse traptoren. Deze zeventiende-eeuwse trap bevond zich ter 
plaatse van de smalle gang. Het zwaar uitgevoerde muurwerk in de gang op de begane 
grond behoort hier mogelijk nog toe. Het Staten van Hollanddeel kreeg een eigen trap-
penhuis in 1665. 

Exterieur 

Het trappenhuis bevindt zich in de noordwesthoek van het Binnenhof en valt gedeel-
telijk binnen de open galerij en de erboven gelegen gangen. Aan de Binnenhofzijde 
bevat de gevel van het trappenhuis per verdieping één venster. Aan de oostzijde tegen 
het trappenhuis bevindt zich een haaks op de open galerij en de gangen van de Hofvij-
vervleugel geplaatste 'overloop'. 

127 Paviljoen/uitbouw van het grote 
trappenhuis en entree. 

88 



129 Het trappenhuis en de aan-
grenzende overloop hebben een 
afgeplat omlopend schilddak; het 
platte deel bestaat uit een zinken 
roevendak. 

BBA STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

128 Detail paviljoen/uitbouw. Zichtbaar is dat de galerij en de bovengelegen gang tegen het 
trappenhuis zijn aangebouwd. 
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131 De houten gewelfcon-
structie van het stucwerkge-
welf is recent met isolatiema-
teriaal afgedekt. 
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Interieur 
Zolder 
Boven het trappenhuis (niet toegankelijk); alleen te zien vanuit de traptoren. 

130 Zicht in de kap vanuit de traptoren in oostelijke richting, bestaande uit een 
vlak deel en een dakschild aan de zijde van het Binnenhof (zichtzijde). 

90 



BBA 	 1 	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

Tweede verdieping 

132 	Stucwerkplafond 1752-1753; uitgevoerd door Carlo Bernardus Laghi en Carlo Luraghi. Het 
centrale decoratiestuk in het trappenhuis beeldt de Triomf van de Vrede uit. 
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134 ~Westwand met links 
deur naar portaal 	en 
rechts raam bij de trap naar zol-
der. 

135 -Westwand met links 
raam bij de trap naar zolder en 
rechts deur naar doorgang 

naar de Mauritstoren 
In rechter zijwand (noord-

wand) deur naar doorgang naar 
noordelijke tribune Eerste Kamer 
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133 	Detail stucwerkpla- 
fond. 
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Olie 
RuimteMis het smalle portaal tussen de Buitenhofvleugel en het grote trappen-
huis. 

136 ~ gezien vanuit vertrek~ 137 ~ Noordwand met dubbele deur 
naar zoldertrap (rechts) en werkkast (links). 
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138 CM De smalle zoldertrap buigt af om 	139 	 gezien naar het zuiden, richting 
de traptoren van de Mauritstoren. 	 gang 

140 ~ Stucwerkplafond, midden achttiende eeuw. 
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Eerste verdieping 

141 ~ richting het zuidoosten. Trap-
vlucht van de eerste naar de tweede verdie-
ping; linksboven dubbele deur naar passa-
ge naar de gang op de tweede verdieping 
van de noordvleugel~1111  

142 ~ richting het noorden. Tussen-
bordes met enkele deur (zi'-in an naar de 
Statenzaal Eerste Kamer 
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145 ~Dubbele deur naar passage-
naar de gang op de eerste verdieping van de 
noordvleugel. 
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143 ~Trapvlucht naar de eerste verdie-
ping vanaf tussenbordes. 

144 ~met deur naar portaal~naar 
de gang in de westvleugel. 
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Smalle ruimte tussen de westvleugel en het grote trappenhuis. 

146 Mi, gezien in zuidelijke richtinir
o
net 

links dubbele deur naar trappenhuis 
en rechts nieuw ingebroken dubbele deur in 
oostgevel van het zeventiende-eeuwse appar-
tement naar vertrek~ 

147 OM gezien in noordelijke richting, 
met links doorgang in de oostgevel van de 
Mauritstoren naar de nieuwe eetkamer van 
Willem V ~. 
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Begane grond 
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148 ~Trapvlucht naar begane grond. 

98 

149 Ma Begin van de trap. 



150 Zicht in het 
stucwerkgewelf 
op de tweede 
verdieping. 
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Kleine ruimte met stucwerkplafond. 

151 	richting het oosten. Venster uit 
1879-1883 met zicht op de galerij van de 
noordvleugel. 

152 	richting het westen, met deur van 
het toilet 
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Smalle ruimte tussen de westvleugel en het grote trappenhuis. 

153 eila gezien in zuidelijke rich-
ting, met zijmuur van het trappenhuis 
en deur naar de galerij (arcade). De 
muur van het trappenhuis is iets afge-
schuind om de deur (1879) te kunnen 
positioneren; aan de buitenzijde pre-
cies in het midden van de gevel.  

154 	gezien in noordelijke 
vanuit het iets bredere deel 

naar het smalle deel Ma 
De versmalling (westzijde; links op 
de foto) is ter hoogte van een zwaar 
uitgevoerd muurdeel, mogelijk nog 
restant van de oude traptoren van de 
Mauritstoren. 

155 	Op de overgang in de boog 
bevindt zich een deur naar de trap naar de 
kelder van de noordvleugel, die zich onder 
het trappenhuis bevindt. 
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156 ~ Gerestaureerde kruis-
gewelven. 

157 	met vlak plafond. Oor- 
spronkelijk waren hier ook kruisge-
welven. Op de wand zijn aan weers-
zijden kraagstenen van een mogelijk 
een gewelf behouden. 
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Kelder 
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158 Trap onder het grote trappenhuis naar 
smalle gang tussen westvleugel en het grote 
trappenhuis; links kast 
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Appartementenvleugel (deels cluster 1, deels cluster 2) 
Het betreft een deel van cluster 1, het Mauritsdeel met de Stadhouderspoort (circa 1500 
met twee voetgangerspoorten uit 1880 en 1899) en restant van de veertiende-eeuwse 
bebouwing, en cluster 2, het Raad van Statedeel. Deze langgerekte woonvleugel (13 
traveeën) is in twee fasen tot stand gekomen. Het eerste deel uit 1620-1621 vanaf de 
Mauritstoren telt negen traveeën. Het tweede deel van vier traveeën dateert uit 1678. 
Deze vleugel telt drie bouwlagen en een kapverdieping. 

In 1879-1883 vond een grootscheepse restauratie plaats. Men begon in 1879-1880 
eerst met de restauratie van het exterieur tot aan de Mauritstoren. De beide kappen wer-
den geheel vernieuwd, evenals een fors deel van de zolderbalklaag op de tweede ver-
dieping en ook de schoorstenen en de eindgevel aan de zuidzijde. In april 1880 startte 
de tweede fase met het maken van een voetgangerspoort aan de noordzijde, in 1899 
gevolgd door een tweede poort aan de zuidzijde van de Stadhouderspoort. Deze poort 
werd vervangen door een replica. Het origineel is naar het Rijksmuseum verplaatst. De 
buitengevels vernieuwde men met een klamp ter dikte van één baksteen. Ook het trap-
penhuis aan de zuidzijde dat in aanleg uit 1785 dateert werd vernieuwd. De restauratie 
in 1879-1883 van de Buitenhofvleugel stond onder leiding van de ingenieurarchitect 
Jacobus Singels. Cornelis Hendrik Peters, Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van 
Financiën, die aanvankelijk als adviseur van Singels was opgetreden, leidde de restau-
ratie van het trappenhuis. 
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Exterieur 

In de kelder en op begane grond niveau zijn restanten van de oudere veertiende-eeuwse 
bebouwing behouden. Het bij de restauratie van 1879-1883 hergebruikte, groot formaat 
baksteen in de westgevel wijst hierop. Oorspronkelijk was ook deze vleugel gedeelte-
lijk voorzien van een kelder, die buiten gebruik is geraakt en omstreeks 1860 is dicht-
gestort. Een tweetal ontlastingsbogen in het zuidelijk deel van de westgevel duiden op 
voorheen aanwezige kelderlichten. Het metselwerk van de westgevel is restauratiewerk 
(1879-1883). 

De westgevel kent verschillende baksteenformaten. 
Steunbeer Buitenhofzijde: 17,5 x 8 x 3,5 cm; 10-lagenmaat 45 cm. 
Steunbeer poortzijde: 29 x 13 x 7 cm; 10-lagenmaat 76,5 cm. 
Muur links van de poort: 10-lagenmaat 82,5 cm. Het gaat hierbij om bakstenen in 
Vlaams verband van 29 x 13 x 7 cm met een 10-lagenmaat tussen 80 en 86 cm. Dit 
formaat is in lijn met een datering in het midden van de veertiende eeuw. 

Aan de Binnenhofzijde werd de galerij vernieuwd en het metselwerk van de gevel 
gerestaureerd in navolging van de westgevel. 

159 Appartementenvleugel van 13 traveeën uit 1621/1678 tussen de Mauritstoren (links) en het trap-
penhuis uit 1879 (rechts), Buitenhofzijde. 
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160 Stadhouderspoort in aanleg 
uit circa 1500 met negentiende-
eeuwse voetgangerspoorten 
(1880 en 1899), Buitenhofzijde. 

161 Stadhouderspoort, Binnen-
hofzijde. 

162 Detail originele omlijsting 
Stadhouderspoort (circa 1500). 
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163 Appartementenvleugel, gezien vanaf de Binnenhofzijde. De galerij en gevel zijn gerestaureerd in 
de periode 1879-1883. 

164 Noordelijk deel van de galerij aan de westzijde van het Binnenhof (oostzijde westvleugel); met een 
mogelijk vroegzeventiende-eeuwse voorganger. 
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165 Entree tot de smalle gang OM naar 
de Mauritstoren. 

166 Galerij westvleugel (gerestaureerd 1879). 

167 Entreeportaal naar trappenhuis Raad van State uit 1879. 
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168a 168b 

168c 

BBA 
	 STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

168a-168c Tweebeukig dak, gedekt met leien, en een zakgoot, gezien in zuidelijke richting met sym-
metrische verdeling van dakkapellen en schoorstenen (1879-1883). 
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Interieur 

De vleugel is in twee fasen gebouwd, 1621 (negen traveeën) en 1678 (vier traveeën), 
in de achttiende eeuw is het interieur gemoderniseerd (enfilade). In 1879-1883 is bij 
de restauratie een aantal plafonds en schoorsteenmantels vernieuwd, met name op de 
tweede verdieping. De gangen zijn hersteld en zoals gezegd de kap en balklaag van 
de zoldervloer vernieuwd. In deze restauratieperiode is ook het bestaande trappenhuis 
vernieuwd. In 1922 is de Volle Raadzaal tot stand gekomen, een lift geïnstalleerd en op 
de tweede verdieping is omstreeks 1955 een nieuwe gang aangelegd en is de bestaande 
gang (gesloten galerij) als kantoorruimte ingericht. Deze laatste verbouwing is bij de 
renovatie in 2013 weer ongedaan gemaakt. 

De indeling van de verschillende verdiepingen (begane grond, eerste en tweede ver-
dieping en de zolder) is grotendeels identiek. Deze wordt bepaald door de constructie, 
en in het bijzonder de muren waartegen de rookkanalen zijn geplaatst. De muren zijn 
tot op de zolder terug te vinden. 

Derde verdieping (zolder) 

De zolder, overdekt met twee parallelle zadeldaken (1879-1883) en respectievelijk 
grote en kleine zolder genoemd, beslaat de volledige vleugel tussen de Mauritstoren 
aan de noordzijde en het trappenhuis aan de zuidzijde. Oorspronkelijk waren beide 
zolders vanuit het trappenhuis toegankelijk. Met de inbouw van de lift is een van beide 
deuren naar de grote zolder komen te vervallen (nu schijndeur). De grote zolder is ver-
deeld in 13 traveeën, die of door een houten s ant 6 of door een emetselde muur 6 
worden gescheiden. 

In de gemetselde 
muren zijn aan weerszijden (west en oost) doorgangen opgenomen (doorloop over de 
zolder). De kleine zolder telt 12 houten spanten. 

De gehele kapconstructie dateert van 1879-1883. 
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169c 

169a-169c Kapconstructie grote zolder: 
A-spant met twee paar dubbel uitgevoer-
de trekplaten en geschoorde, iets verlengde 
makelaar die de gordingen en sporen van de 
beschoten kap dragen; trekplaten verbonden 
met bouten en moeren; overige constructie 
pen en gat met toognagels. Doorloophoogte 
1.94 m, minus 13 cm onder middenstijl. 

170 Alleen op het spant ter hoogte van de 
later ingebouwde installatieruimte is een enkel 
paringsteken aanwezig. 
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173 Zakgoot tussen de kapen 	de grote en 
de kleine zolder met portaal~tegen de Mau-
ritstoren. 
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171 Gangstructuur zowel aan de oost- als 
westzijde van de grote zolder. Doorloophoogte 
boogpoortjes 1.89 m. 

172 Noordelijk uiteinde van de zolder met 
rookkanaal tegen de (gepleisterde) zijgevel 
van de Mauritstoren; opgangnaar later in e-
bouwd portaal 
le (vierde verdieping Mauritstoren) en naar 
toilet en berging. 
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175 ~I door an westzijde, richting het 
zuiden, met links 	(liftschacht). 

176 
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177a 177b 

178a 

BBA STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG 

177a en 177b Kapconstructie kleine zolder, bestaande uit 12 A-spanten; houtverbindingen alle pen en 
gat metarigels. Noordelijk uiteinde van de kleine zolder (174b) met modern metselwerk van zijmuur 
portaal 	het gepleisterde muurwerk is van het grote trappenhuis. 
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178a en 178b Keulse goten (een oude en een nieuwe) zorgen voor de waterafvoer uit de zakgoot tussen 
de beide kappen; goot voor leiding langs de muurplaat. 

Tweede verdieping 

Op de tweede verdiepin is het interieur van de gang en van de aangrenzende ver- 
trekken vanaf vertrek 	(131anke kamer') recent (2013) gerenoveerd. De 
`inbouwsels' in de oorspronkelijke gang en scheidingswanden in de vertrekken van 
een in 1955 nieuw aangelegde gang zijn toen verwijderd. Sporen van deze wand en de 
stucwerkplafondafwerking van deze gang zijn behouden gebleven. De verschillende 
scheidingsmuren tussen de vertrekken zijn hersteld. De balklagen in de verschillende 
vetrekken (zoldervloer) dateren uit 1879-1883. De stucwerkplafonds in de vertrekken 
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uit de restauratieperiode 1879-1883 zijn gedeeltelijk hersteld. De stucwerkplafonds in 
de gang zijn geheel hersteld. 

Eerste Kamer 
De vertrekken in gebruik bij de Eerste Kamer zijn genummerd: 

111~`Blanke kamer' 
Vergaderkamer/kantoor. 'Blanke kamer', bouw circa 1590-1620, betimmering circa 
1752. Samenhang in afwerking meteED Zie hierboven bij grote trappenhuis. Balk-
laag plafond noord-zuidgericht. 

Paneeldeuren en lambrisering circa 1752, wandbetimmering boven lambrisering en 
houten cassettenplafond 1879. Zwart marmeren schoorsteenmantel met boezembetim-
mering en inzethaard, merk HESTIA eind negentiende eeuw; in plaats van schoor-
steenstuk bespanning. Verbinding met vertrekken aan weerszijden door middel van 
dubbele (sluis-) deuren (enfilade). Tevens dubbele verbindin sdeur naar tussenportaal 
in verlengde van verbindingsgang 

179 OM Oostwand met dubbele deur. 180 -Noordwand met schouw en boe-
zem met bespanning (in plaats van schoor-
steenstuk). Links (west) dubbele sluisdeur, 
behorend tot de enfilade (achttiende eeuw). 
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181 ~ richting het zuidwesten. 182 ~ Een van de dubbele sluisdeuren. 

183 ~Detail noordwand; boezem met bespanning en plafondbetimmering. 
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184 OM Noordwand met inzethaard; merk Hes-
tia (negentiende eeuw). 

185 
richting 

het zuidwesten. 
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Kantoorruimte. 	 zijn één vertrek ~. Herinrichting 
2013." Drievaks cassettenplafond met omtimmerde balken in noord-zuid richting 
(1879-1883) met velum (2013). 

65 Zie ook Van Roosmalen 2012. 
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186 	 richting het 
noorden, met zwart marmeren schoorsteenmantel. 

187 	Drievaks cassettenplafond met velum 
(2013); aan zuidzijde stookplaats met houten schoor-
steenmantel. 
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Kantoor. Herinrichting 2013. 
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188 	richting het westen. Drievaks cassettenplafond met 
velum (2013); aan noordzijde stookplaats (geen schoorsteen-
mantel wel boezem van het rookkanaal), voorheen pantry. 

189 	richting het oosten met deur naar~ 
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Raad van State 

De vertrekken in gebruik bij de Raad van State zijn genummerd 
De afwerking is deels uit 1879-1883; een gang met 

bijbehorende stucwerkplafonds uit 1955 is verwijderd, maar de bouwsporen zijn met 
name in het plafond nog zichtbaar. 

Kantoor. Herinrichting 2013. 

Kantoor. Herinrichting 2013. 

118 



190 	Stucwerkplafond, oostzijde. 

Iffi
e 

 191 	gezien naar het oosten met doorkijk naar 
gang 
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Deze ruimte is niet gezien. 

Kantoor. Herinrichting 2013. 
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MEM 
Kantoor. Drievaks cassettenplafond met velum (2013); oostelijk vak vertoont nog de 
aftekening van de gang. Herinrichting 2013. 

192 ~I richting het zuidwesten. 

193 ME richting het noordoosten. 
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194 	Het plafond van de voormalige gang 
(uit 1955). 

195 ~richting het westen. 
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Pantry. Herinrichting 2013. 
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Gang. In de gang zijn alle plafonds hersteld. Aan de gang liggen kantoren. Herinrich-
ting 2013. 

197 W
i
De dubbele deuren naar het 

portaal 	zijn brandwerend met nieuw 
geschilderde achttiende-eeuwse detaillering 
in trompe l'oeil. De oude deuren zijn opge-
slagen. 

196 
	

Gang, gezien in zui- 
delijke richting. 

Eerste verdieping 
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Op de eerste verdieping zijn twee vertrekken in gebruik bij de Raad van State. De num-
mering van de vertrekken in zuidelijke richting is vanaf vertrek-(tegen de Mau- 
ritstoren), 	 Net als op de tweede verdieping is een aantal kamers 
in 2013 gerenoveerd c.q. heringericht. Vertrek-heeft als enige op deze verdie-
ping het originele achttiende-eeuwse stucwerkplafond en de stookplaats behouden. De 
andere vertrekken hebben stucwerkplafonds uit de restauratieperiode 1879-1883, of 
recente stucwerkplafonds in historiserende vormen. De balklagen van de zoldering zijn 
mogelijk nog wel zeventiende-eeuws. 

Het interieur van de gang dateert uit 1879-1883, maar is recent gerenoveerd. 

Voormalige wachtkamer van de Corps du Garde, thans vergaderruimte/kantoor. Gere-
noveerd 2009. Plafond drievaks met balklaag in noord-zuid richting (mogelijk nog 
zeventiende-eeuws); balken en balkvakken in cassettenvorm gedecoreerd (1879-1883). 
In noord- en zuidwand dubbele deuren (achttiende-eeuwse enfilade). 

198 ~ richting noordwesten. Noord-
wand met stookplaats met schoorsteenmantel 
van zwart natuursteen (Belgisch hardsteen).  

199 ~ richting het zuidoosten. In de 
oostwand is de dubbele deur teruggebracht 
naar een enkele (naar gang~ 
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200 Ma richting het zuidwesten. 
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Vergaderruimte/voorheen antichambre (?). 

201 allM Noordwand met stook-
plaats met hardstenen schoorsteenman-
tel en boezem met twee spiegels.  

202 alM ric1-1.-let zuidoosten, met 
deur naar gang 
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203 ~Detail 
achttiende-eeuws 
stucwerkplafond. 

STADHOUDERLIJK KWARTIER BINNENHOF, DEN HAAG BBA 
	 I 

Ma 
Kantoor. Oorspronkelijk verbinding met zowel~als~Stucplafond met 
kooflijst. 

204 1~ de zuidwand met houten schoor-
steenmantel met tegels. 

205 	in de noordwand is de deur naar 
dichtgezet en achter het behang weg-

gewerkt. 
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Kantoor; voorheen antichambre. Lambrisering, deuren en stucwerkplafond zijn ver-
nieuwd. 

206 1~11 richting het noordoosten. 207 	De zuidwand met marmeren 
schoorsteenmantel met inzet zonder haard. 
Boezem met spiegel en schoorsteenstuk in 
houten omlijsting (1879-1883). 
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208 ME Detail zuidwand. 

209 1MM richting het zuidwesten. 
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Geen foto's (niet bezocht). 

Kantoor/Vergaderruimte. Drievaks lafond, versierd met cassetten 1879-1883), balken 
in noord-zuidrichting. De ruimten 	 bezitten een 
dergelijk plafond. Herinrichting 2013. 
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Geen foto. 

Gang. 

210 ~ richting het zuiden. 211 ~ richting het noorden. 
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21~ gezien vanuit... 213 .... noordelijke uiteinde van de gang. 

Begane grond 

Aan de zuidzijde van de Mauritstoren is op de begane grond (met nog veertiende-eeuw-
se muurfragmenten in de westgevel) de indeling ingrijpend gewijzigd. In 1880 werd 
een gedeelte afgescheiden voor de noordelile voet an erspoort. Verder zijn in 1961 
een hoog- en een laagspanningsruimte 	 ingericht met aangrenzend 
een gang-en een berging/fietsenstalling 	. Aan de andere zijde van de 
Midden- of Stadhouderspoort bevindt zich de zuidelijke voetgangerspoort uit 1899 en 
werd in 1922 de voormalige Volle Raadzaal, de vergaderzaal van de Raad van State, 
met garderobe en bodekamer ingericht. 
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214 1.13 Fietsenberging. 
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215  1111111.111~~§53 
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218 Noordelijke voetgangerspoort (1880), 
richting het Binnenhof. 
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MEI 
Bodekamer. De ruimte was voorheen dubbel zo groot, maar is gehalveerd met de aan-
leg van de zuidelijke voetgangerspoort (1899). Er is geen deur vanuit~naar de 
poort. De gevel is er blind. Het raam in de westgevel is een nooduitgang; aan de oost-
zijde bevindt zich een stookplaats. De wanden zijn voorzien van een gecapitonneerde 
betimmering. De inrichting dateert uit circa 1920, maar is minder rijk dan de zaal. 

219 IIMI richting het westen. 220 OM richting het oosten. 

Min 
Volle Raadzaal, grote vergaderzaal. In 1922 ingericht naar ontwerp van Gijsbert (Kees) 
Bremer. Daarbij werd het onderste deel van de gevel van het trappenhuis aan de zijde 
van het Binnenhof aangepast. De schuiframen hebben een voorzetraam aan de binnen-
zijde en diefijzers aan de buitenzijde. 

De oorspronkelijke rijke afwerking (parketvloer, betimmeringen, kasten, deuren, 
haardpartijen aan beide zijden van de zaal, prullenbakken en klok) uit 1922 is gaaf 
behouden. De huidige glazen puien als scheidingswanden van de kantoorindeling zijn 
recent (2009?) geplaatst. 
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221 	met oorspronkelijke afwerking en 
moderne kantoorinrichting. 

222 	richting het noorden. 
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223d ME klok. 

223c ~prullenbak. 
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223a 	paneeldeur. 223b _haardpartij. 
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Garderobe met liftschacht (entree vanuit het trappenhuis) en telefooncel. De inrichting 
(parketvloer, betimmering, kasten) dateert uit 1922. Schuifraam met voorzetraam aan 
de binnenzijde en diefijzers aan de buitenzijde. 

224 ~richting het oosten. 

Kelder 

225 ~ richting het zuidwesten, met links 
de telefooncel. 



227 Buitenhofgevel met 
tweetal ontlastingsbogen 
van voormalige kelderven-
sters aan de zuidwestzijde. 
Op historische afbeeldingen 
zijn keldervensters of ont-
lastingsbogen zichtbaar in 
de westgevel (verg. afb. 71, 
waarop drie keldervensters 
te zien zijn). Thans zijn er 
nog twee ontlastingsbogen 
in het meest zuidelijke deel. 
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Geen afbeelding. Kelder, dichtgestort circa 1880. Verwachting: aanwezigheid histori-
sche muren en gewelven. 

Kelderruimte onder de arderobe en rote ver aderzaal. Niet toegankelijk. 

Verwachting: aanwezigheid historische muren en gewelven van de voormalige keu-
ken; volgestort nadat in 1860-1861 de Hofgracht aan die zijde werd gedempt. In de 
westgevel op maaiveldniveau zijn de twee ontlastingsbogen van voormalige kelder-
lichten behouden. 
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228 Gevel (rechts) van gebouwdeel met trappenhuis 
Raad van State uit 1879-1883, Buitenhofzijde, in neore-
naissance stijl. 

229 Detail (rechts) van 
gebouwdeel met trappen-
huis Raad van State. 
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Trappenhuis Raad van State (cluster 2) 
Exterieur 
Het trappenhuis is bij de restauratie in 1879-1883 herbouwd onder leiding van C.H. 
Peters. Het verving een provisorisch trappenhuis uit 1785. Dit trappenhuis dat aan de 
zuidzijde tegen de appartementenvleugel werd aangebouwd, vormde de verbinding met 
het 'Nieuwe gebouw'. Oorspronkelijk was de trap van de uitbreiding uit 1678 in 1785 
in een provisorisch trappenhuis tegen de zuidzijde van deze woonvleugel geplaatst op 
de overgang met het 'Nieuwe gebouw', dat in 1793 in gebruik zou worden genomen. 
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Interieur 

Het trappenhuis dateert voor het grootste deel uit 1879-1883. De trap is uitgevoerd in 
eikenhout. De wanden zijn gepleisterd en wit gesausd. Het trappenhuis wordt overdekt 
met een houten spitsbooggewelf (exterieur schilddak). Plafonds van de overlopen op 
tussenliggende verdiepingen en onderzijden van de trapvluchten zijn gepleisterd en 
versierd met een geometrisch patroon (1879). De vensters zijn voorzien van glas in 
lood. Grenzend aan het trappenhuis bevinden zich toiletten (1922, gemoderniseerd 
1955). 

Aan de noordzijde van het trappenhuis is in 1955 een lift gebouwd die net als de trap 
de bovengelegen verdiepin en ontsluit. De machinekamer van de lift bevindt zich aan 
de zuidzijde van de zolder 	zie daar). 

Derde verdieping IIM 
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Tweede verdieping 

Eerste verdieping 
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230a 230b 

230a-c Trappenhuis Raad van State, overdekt met 
houten tongewelf. De lagere plafonds en de onder-
zijde van de trapvlucht zijn gepleisterd en versierd 
met een geometrisch patroon. 

230c 



231a Milla met links trap en rechts liftdeur. 
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Begane grond 

Trappenhuis Raad van State met toiletten 	 en portaal alla 
met uitgang naar het Binnenhof. 
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231d 	richting het noorden, met portaal 
en uitgang naar het Binnenhof. 
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231b 11~ richtin het westen, met deuren 	231c 	richting het zuiden, met door- 
naar toiletten 	 en rechts 	gang naar 	(toilet). 
de liftdeur. 
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232 Tra met hardstenen treden naar begane 
grond 	. Bovenaan de trap is de door- 
gang met een gemetselde muur dichtgezet. 
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Kelder ~ 
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