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1. Inleiding 

Het als rijksmonument beschermde voormalige onderkomen van het Ministerie van Koloniën aan 
het Plein 1 te Den Haag zal in het kader van de restauratie en renovatie van het gehele Binnenhof in 
de nabije toekomst enkele wijzigingen ondergaan. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in dat kader aan 
Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies gevraagd een bouwhistorisch 
onderzoek naar het gebouw te verrichten, dat specifiek wordt gericht op enkele 'hotspots': de 
locaties waar naar verwachting van het Rijksvastgoedbedrijf de belangrijkste wijzigingen zullen 
worden doorgevoerd. Deze hotspots zijn: 
1. De zuidoostgevel en de daaraan grenzende ruimten; 
2. De voormalige hoofdentree, de vestibule en hoofdtrappenhuis; 
3. De binnenplaatsen; 
4. De zolders, de kapconstructies en de dakvlakken; 
5. Het uit 1883 daterende bouwdeel. 

Aansluitend zal te zijner tijd een uitbreiding van het onderzoek plaatsvinden naar de overige delen 
van het gebouw, om te komen tot een bouwhistorische verkenning conform de Richtlijnen voor 
Bouwhistorisch Onderzoek 2009 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die als onderlegger 
voor de definitieve planvorming en de indiening van de benodigde vergunningaanvragen kan 
dienen. 

De onderhavige rapportage geeft de resultaten van de eerste fase van het bouwhistorisch 
onderzoek naar het gebouw weer en concentreert zich primair op de door het Rijksvastgoedbedrijf 
geselecteerde hotspots. Het betreft geen volledig bouwhistorisch onderzoek conform de 
Richtlijnen, maar een verkenning, gericht op genoemde hotspots, op basis van een in deze fase nog 
beperkt archiefonderzoek en inspectie ter plaatse. De beschrijvingen van de achtergrond en 
totstandkoming van het gebouw blijven daarom in dit stadium nog globaal. 

Deze rapportage bevat de volgende onderdelen: 
Beknopte beschrijving van de achtergrond en omgeving; 
Foto-overzicht van de bestaande situatie; 
Beschrijving van de bouwhistorische sporen; 
Globale waardenstelling en aanbevelingen; 
Bronnen en verantwoording illustraties; 
Bijlagen: 
1. Redengevende beschrijving; 
2. Grafische weergave van de globale waardenstelling. 

De inspectie is beperkt gebleven tot de thans zichtbare en toegankelijke delen van het pand. 

Rotterdam, 12 februari 2019 
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2. Beknopte beschrijving van de achtergrond van de totstandkoming 

Over de locatie, het Binnenhofcomplex en het gebouw is veel informatie bewaard gebleven. Mede 
vanwege de cultuurhistorische waarde en de verbintenis met de nationale historie is de 
geschiedenis ervan al meermaals in publicaties en onderzoeken beschreven. Vanwege de globale 
opzet van dit onderzoek zal slechts beperkt ingegaan worden op de totstandkoming van het 
gebouw en de grootste wijzigingen die daaraan zijn doorgevoerd. Gedetailleerder zal ingegaan 
worden op de ontwikkelingen die aan en rond de hotspots hebben plaatsgevonden. 

2.1 Achtergrond  
Medio 19e eeuw verkeerde het Binnenhof in slechte staat. Enkele decennia eerder was het complex 
door de regering verlaten om naar Amsterdam te verhuizen. Na de Franse Tijd keerde de regering 
onder koning Willem I terug naar het Binnenhof, alhoewel de staat daarvan inmiddels zodanig 
slecht was dat het complex nauwelijks nog een geschikt onderkomen vormde. Diverse 
toekomstplannen passeerden de revue, waarbij ook de algehele vervanging van alle bestaande 
gebouwen als serieuze optie werd overwogen. Door de voortschrijdende achteruitgang van het 
complex stelde de regering uiteindelijk in 1858 een post voor een "bouwmeester der 
landsgebouwen in de residentie" (rijksbouwmeester) in: deze werd ingevuld door de voormalige 
Rotterdamse stadsarchitect Willem Nicolaas Rose. 

2.2 Willem Nicolaas Rose  
Willem Nicolaas Rose (1801-1877) studeerde aan de Artillerie- en Genieschool te Delft, waar hij 
onder andere door de bestudering van vestingwerken in aanraking met de bouwkunst kwam. In 
1839 werd Rose in Rotterdam benoemd tot stadsarchitect, waarna hij substantieel bijdroeg aan het 
verbeteren van de leefomstandigheden in de stad, alsmede aan de uitbreiding van Rotterdam 
gedurende dit tijdperk waarin een ware industriële revolutie plaatsvond. Hij ontwikkelde een zeer 
herkenbare ontwerpstijl, die hij deels aan de stijl van de Duitse architect Karl Friedrich Schinkel 
ontleende. De ontwerpen van Rose waren vaak geënt op de neoclassicistische stijl, maar bevatten 
ook elementen die uit andere neostijlen als de neoromaanse stijl en de neogotiek. Kenmerkend 
voor zijn ontwerpen was de toepassing van moderne bouwmaterialen, constructiewijzen en 
installaties, hetgeen mede uit zijn interesse voor innovatieve techniek en zijn civieltechnische 
achtergrond voortkwam. 
In zijn Rotterdamse periode voerde Rose talloze studies en ontwerpopgaven voor openbare 
gebouwen, stedenbouwkundige situaties en infrastructuur uit. Tot zijn meest belangwekkende 
werken behoren onder andere het Coolsingelziekenhuis (1851), diverse bruggen zoals de 
Spanjaardsbrug (1844), de stedenbouwkundige en architecturale begeleiding van de 
totstandkoming van het Eerste en het Tweede Nieuwe Werk (jaren '4o en '5o van de 19e  eeuw) en 
het Waterproject (jaren '4o en '5o van de 19e  eeuw). Zijn periode als stadsarchitect eindigde in 1854 
toen een door hem ontworpen kademuur instortte. Het stadsbestuur besloot Rose 'eervol' te 
ontslaan en hem de functie van ingenieur-adviseur toe te bedelen. 
In 1858 begon Rose zijn carrière in Den Haag, waar hij zich als rijksbouwmeester bezig hield met de 
verbetering van het vervallen Binnenhof. Zijn plannen voor een geheel nieuw regeringscentrum op 
de plaats van het oude Binnenhof werden slechts ten dele uitgevoerd en leverden hem vanwege de 
heftigheid van de voorgestelde ingrepen ook veel kritiek op. Dit nam nog verder toe nadat bij de 
door hem ontworpen ingrijpende verbouwing van de Ridderzaal de oorspronkelijke houten 
kapconstructie werd vervangen door een in neogotische stijl vormgegeven gietijzeren constructie. 
Zijn rol bij de verdere modernisering van het Binnenhof kwam daarna ter discussie te staan. Buiten 
het Binnenhof was Rose verantwoordelijk voor het ontwerp van het militair invalidentehuis 
Bronbeek in Arnhem, dat in 1860-1863 werd gebouwd. In de tweede helft van de jaren '6o van de 
19e  eeuw hield Rose zich nog voornamelijk bezig met het ontwerp voor het nieuwe Paleis der 
Staten-Generaal. In 1867 werd de functie van rijksbouwmeester aan een opvolger toegewezen. 
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2.3 De geplande vernieuwing van het Binnenhof 
Binnen een halfjaar na zijn aantreden als rijksbouwmeester presenteerde Rose zijn eerste ontwerp 
voor de aanpassing van het Binnenhof, waarin hij voorstelde om, op de Grote Zaal en het 
voormalig paleis van Stadhouder Willem V na het gehele Binnenhof te slopen, inclusief het 
voormalige woonhuis van Constantijn Huygens aan het Plein en de Gevangenenpoort. Op de 
vrijgekomen grond ontwierp hij een geheel nieuw complex, in de voor Rose kenmerkende 
eclectische variant van de neoclassicistische bouwstijl. Eén van de meest markante aspecten van 
zijn plan vormde een nieuw front aan het Plein, op de plaats waar op dat moment nog het 
Huygenshuis en de bijbehorende tuin gesitueerd waren. Dit front werd gevormd door drie 
gebouwen: een centraal, ten opzichte van de rooilijn terugliggend gebouw met een voorplein 
waarin de Hoge Raad zou ondergebracht worden, geflankeerd door twee in aanzicht symmetrisch 
opgezette departementen van Justitie en Koloniën. De ministeriegebouwen bestonden uit drie 
bouwlagen, ondergebracht in een eenvoudig, rechthoekige hoofdvolume met een bekroning in de 
vorm van een zadeldak, ingeklemd tussen risalerende hoeken. De toegang tot het gebouw bevond 
zich op de beletage in een middenrisaliet en was bereikbaar via een statige bordestrap. 

2.3a) Het oorspronkelijke ontwerp voor de onderkomens voor het Ministerie van Justitie, de Hoge Raad 
en het Ministerie van Koloniën door Rose in 1858. (Bron: Berens, pag. 245) 

2.4 De totstandkoming van het onderkomen voor het Ministerie van Koloniën  
Voor de daadwerkelijke realisatie van het nieuwe complex bleek een flinke bezuiniging noodzakelijk. 
De begroting voor het schetsontwerp, die destijds f33-1.000,- bedroeg, moest met ruim een ton 
worden verlaagd. Deze besparing gingen voornamelijk ten koste van de ornamentiek van 
sculpturen en wapenschilden die was toegepast. Daarnaast werd de hoofdentree verplaatst van de 
eerste verdieping naar de begane grond, waardoor de kostbare bordestrap kon vervallen. De 
plattegronden bleven grotendeels gelijk. Tegelijkertijd was de ruimtebehoefte van het ministerie 
inmiddels flink toegenomen en werd een extra bouwlaag op het gebouw ontworpen. In het nieuwe 
ontwerp greep Rose daarbij terug op een vormgeving zoals hij die eerder in zijn Rotterdamse 
periode voor het Eerste en Tweede Nieuwe Werk had bevolen. De gevels werden beëindigd door 
een uitkragende en door rijk gedecoreerde gietijzeren consoles gedragen kroonlijst, met daarboven 
een attiek voorzien van vierkante sparingen met kruisvormige, gietijzeren invullingen. De lage, in 
zink uitgevoerde zadeldaken kwamen achter deze kroonlijst met attiek verscholen te liggen; 
dakvlakken en schoorstenen waren bedoeld niet zichtbaar te zijn vanaf de straat. De hoofdgevel van 
het gebouw werd gericht op het Plein en bestond uit negen traveeën die werden verdeeld over drie 
risalerende delen; een middenrisaliet met drie vensters per bouwlaag en twee hoekrisalieten met 
een opvallend bredere vensteropening per bouwlaag. De zijgevels (gericht op noordwesten en 
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zuidoosten) kregen een verdeling van zeven traveeën, waarbij enkel het hoekrisaliet afwijkend werd 
uitgevoerd. De zuidwestelijke (achter)gevel opende zich naar het achtergelegen gebied. 

Ondanks deze heldere opbouw met eenzelfde verhouding per bouwlaag, kregen de gevels wel een 
opvallende horizontale geleding. Iedere verdieping werd gemarkeerd door een cordonlijst, die net 
als de consoles van de kroonlijst in gietijzer was uitgevoerd. Elk venster werd voorzien van een 
eveneens in gietijzer uitgevoerde lijst in de vorm van een hoofdgestel, die aan de onderzijde 
aansloten op de eerder genoemde cordonlijsten. De ramen zelf werden geconstrueerd volgens een 
vernieuwend systeem van gietijzeren dubbele ramen, waarvan het buitenste een draairaam en het 
binnenste een schuifraam was. 
Hoewel de hoofdentree op maaiveldniveau was gesitueerd, bevond de hoofdverdieping zich op de 
bel-etage, wat duidelijk afleesbaar was in de gevels. De vensters werden hier duidelijk hoger 
uitgevoerd dan op de andere verdiepingen en voorzien van meer prominente hoofdgestellen met 
zuilen; het raam boven de entree kreeg, om hieraan nog wat meer nadruk te geven, dubbele zuilen. 
Op de bel-etage bevonden zich de meest prominente ruimtes van het gebouw, met werkvertrekken 
voor hoge ambtenaren en secretarissen, de grote vergaderkamer en in de meest bijzondere ruimtes 
op de hoeken de ministerskamers. De hoogte van deze verdieping stak vooral opvallend aften 
opzichte van de begane grond, die laag en gedrukt was vormgegeven. Via de eenvoudige 
hoofdentree in deze verdieping werd een entreehal bereikt met dubbele hoogte en een trap die 
uitgaf op een rijk vormgegeven hal op de eerste verdieping met vier paar dubbele gietijzeren zuilen 
met rijk gedecoreerde kapitelen. Dezelfde hiërarchie was ook aanwezig in het gebruik en de 
decoraties van de verdiepingen; deze 2e en 3e verdieping waren minder prominent en werden 
derhalve soberder uitgevoerd. Alle hemelwaterafvoeren werden in de spouwmuren opgenomen, 
zodat deze het gevelbeeld niet verstoorden. 
De plattegronden kenden een voor Rose typerende, en door hem eerder bij het 
Coolsingelziekenhuis toegepaste, ruimtelijke organisatie volgens het corridor-model, met aan de 
binnenplaats gesitueerde gangen van waaruit de vertrekken konden worden bereikt. Als logisch 
gevolg waren alle vertrekken aan de buitengevel gelegen. Het volume van het trappenhuis trad als 
enige uitzondering buiten het u-vormige grondplan van het gebouw. Het interieur van het gebouw 
was voor de tijd ongebruikelijk licht, als gevolg van de toepassing van grote ramen en witte of lichte 
kleurstellingen. 

2.4a) Het vereenvoudigde, maar één bouwlaag verhoogde ontwerp uit 1859. (Bron: Berens, pag. 246) 

Deels ingegeven door de besparingen, werd met het ministerie van Koloniën een opmerkelijke weg 
ingeslagen. Door het veel soberder ontwerp, kreeg het gebouw een moderne verschijningsvorm die 
veel overeenkomsten vertoonde met de door Karl Friedrich Schinkel ontworpen Berliner 
Bauakademie. Dit effect werd nog versterkt door de lage, niet vanaf de straat zichtbare zadeldaken 
en het lokaliseren van de sobere hoofdentree op maaiveldniveau. De vormgeving haakte echter ook 
aan bij de historische woonbebouwing in de directe omgeving, zoals het Huygenshuis. Hoewel de 
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sobere uitstraling van het gebouw vooral het gevolg lijkt van de radicale bezuinigingen die Rose 
kreeg opgelegd, is in latere architectuurbeschouwingen ook wel gesteld dat Rose met dit ontwerp 
het eerste moderne kantoorgebouw heeft gerealiseerd 1 . 
Het moderne karakter manifesteerde zich onbetwistbaar op technologisch vlak, door de toepassing 
van een aantal opvallende innovaties zoals spouwmuren, de op stoom werkende centrale 
verwarmings- en ventilatievoorzieningen met in schachten opgenomen kanalen en wandroosters in 
het interieur, de toepassing van zink als dakbedekkingsmateriaal en de toepassing van giet- en 
smeedijzer in de kapconstructie en in gevelelementen als gootconsoles, waterlijsten, 
hoofdgestellen en ramen. Ook de vloeren werden uitgevoerd met stalen balklagen, maar de exacte 
opbouw van de vloeren is tot op heden niet bekend. In 1859 werd het ontwerp van het Ministerie 
van Koloniën vastgesteld en aanbesteed. In 1861 werd het gebouw opgeleverd en in gebruik 
genomen. Het naastgelegen gebouw van de Hoge Raad kwam in i86o gereed. 

2.4b) Berliner Bauakademie door Karl Friedrich Schinkel, gebouwd 1832-1836, gefotografeerd in 1888 (Wikipedia) 

Tijdens de totstandkoming en kort na de ingebruikname had het ontwerp voor het gebouw veel 
kritiek geoogst. Rose werd verweten dat het gebouw niet het monumentale karakter had dat van 
een dergelijk gebouw verwacht mocht worden, maar eerder utilitair was vormgegeven 2. 
Tegelijkertijd deden ook de gebruikers op vele fronten hun beklag. Zo werden de ruimten door de 
grote ramen en witte of lichte kleuren door velen als "te licht" ervaren en waren er veel klachten 
over de verwarming en ventilatie, die ofte koud ofte warm zou zijn 3. 
Met veel van de innovaties van Rose in het ministerie van koloniën werd daarom al vrij snel 
afgerekend. De verwarmings- en ventilatie-installatie werd al in 1867 verwijderd en vervangen door 
traditionele schouwen; de uitkomende installatie werd verplaatst naar Huis Bronbeek, waar deze 
naar verluidt naar tevredenheid functioneerde 4. De zware gietijzeren schuiframen werden in 1873 
vervangen door hout, nadat een raam plotseling was dichtgeklapt, waarbij een medewerker maar 
net niet geraakt werd 5. Latere aanpassingen aan het gebouw werden ook veel traditioneler opgezet, 
met houten balklagen en vloeren. Later, in de toe eeuw verdwenen de gietijzeren hoofdgestellen 
rond de ramen en werden uitwendige hemelwaterafvoeren aangebracht ter vervanging van de 
waarschijnlijk lekkende oude gietijzeren kanalen. Vanwege een slechte functionaliteit door het 
gewicht en springende ruiten door krimpen en uitzetten van het ijzer, werden de gietijzeren 

' Berens, pag. 256 
2  Berens, pag. 253 e.v. 
3 Berens, pag. 258 
4 Berens, pag. 251 
5  Berens, pag. 251 
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draairamen in 1973 vervangen door houten ramen; later zijn deze op hun beurt vervangen door 
aluminium. Op enig moment werden ook de markiezen voor de ramen aan de zonzijde verwijderd. 
Mede door deze kritiek werd het ontwerp van Rose voor het ministerie van Justitie nooit uitgevoerd. 
Hiervoor werd door de rijksbouwkundige voor de gebouwen van financiën Cornelis Peters een 
nieuw gebouw ontworpen in neorenaissancestijl, dat tussen 1876 en 1883 gebouwd werd. 

. --- 	 .- 
2.4c & d) 1861: oorspronkelijke situatie begane grond en eerste  verdieping, het corridormodel is in de plattegrond 
duidelijk waarneembaar. (Bron: De Fabryck) 

2.4e & f) 1861: oorspronkelijke situatie tweede en derde verdieping. (Bron: De Fabryck) 

2.4g & h) 1861: kapconstructie en doorsnede over het trappenhuis in de oorspronkelijke situatie. Op de doorsnede is ook 
de entreepartij met centrale trap weergegeven. 
(Bron: De Fabryck) 
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2.41 &j) 1861: voor- en achtergevel in de oorspronkelijke situatie. (Bron: De Fabryck) 
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2.4k 8,1)1861: langs- en dwarsdoorsnede in de oorspronkelijke situatie. In de langsdoorsnede is de entreetrap in aanzicht 
getekend. (Bron: De Fabryck) 

2.4m) Het gebouw in 1864. Zichtbaar is dat de zijgevel nog zijn oorspronkelijke asymmetrisch opzet heeft en boven de 
ramen bevinden zich markiezen. Bovendaks zijn nog juist twee schoorstenen zichtbaar, die waarschijnlijk behoren bij de 
stookplaatsen in de kamers op de hoeken. Doelstelling van Rose was de schoorstenen en daken vanaf de straat niet 
zichtbaar te plaatsen, maar dat is door de lange zichtlijn hier niet volledig gelukt. (Bron: Fabryck) 
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2.41) Het gevelfront in 1910. Hierop is zichtbaar dat er een aanzienlijk aantal schoorstenen is bijgeplaatst nadat de 
verwarmingsinstallatie werd vervangen door traditionele schouwen. (Bron: Haagse Beeldbank) 
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3. Analyse van de ontwikkeling van het gebouw o.b.v. archiefmateriaal 

De bouwgeschiedenis van het pand wordt gekenmerkt door meerdere uitbreidingen en interne 
verbouwingen als gevolg van de groei van het Ministerie van Koloniën aan het einde van de 19e  en 
het begin van de 20e  eeuw en de veranderende eisen welke aan het gebouw in de tweede helft van 
de 20e  eeuw werden gesteld. Informatie over een aantal van deze wijzigingen zijn in de vorm van 
tekeningen en beschrijvingen in archieven bewaard gebleven. 

De 19e  eeuw wordt gekenmerkt door twee grote verbouwingen. De eerste grote verandering vormde 
de uitbreiding van 1883, waarbij er aan de achterzijde een aanbouw werd gemaakt en de huidige 
binnenplaatsstructuur ontstond. Het ontwerp hiervoor werd waarschijnlijk gemaakt door het 
toenmalige hoofd van het Bureau Nieuwbouw en Restauratie van de Dienst landsgebouwen 
Cornelis H. Peters. 
Omstreeks 1895 werd er, waarschijnlijk onder leiding van rijksbouwmeester Daniël E.C. Knuttel nog 
een tweede uitbreiding uitgevoerd waarbij er twee rechthoekige bouwvolumes aan de achtergevel 
werden toegevoegd. 
Beiden van de 19e  eeuwse wijzigingen kenmerken zich doordat ze als uitbreiding van het bestaande 
gebouw werden ontworpen, waarbij men trachtten daartoe qua uiterlijke vormgeving zoveel 
mogelijk bij het bestaande ontwerp aan te sluiten. Overigens gold dit als genoemd alleen voor het 
exterieur; vanwege diverse oorzaken besloot men op gebied van bouwtechniek en installaties niet 
op het ontwerp van Rose voort te borduren. 

Een andere grote uitbreiding vormt de realisatie van een nieuw gebouw achter het bestaande pand, 
die met een loopbrug vanuit het bestaande gebouw toegankelijk werd gemaakt. Het ontwerp kwam 
van architect Henricus Th. Teeuwisse en werd in 1916 opgeleverd. Dit gebouw kreeg een volledig 
eigen vormgeving en is in het kader van deze studie niet nader onderzocht. 
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3a & b) 1883; plattegronden van de uitbreiding aan de achterzijde, lichtgrijs ingetekend tussen in zwart het bestaande 
gebouw. (Collectie RVB) 
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3c 84 d) Circa 1895; tekeningen van de tweede uitbreiding, in rood getekend. Het betrof de aanbouw van twee bouwdelen 
aan de achterzijde van het gebouw. (collectie gemeentearchief Den Haag) 

3e) Links; een deel van de nieuwbouw uit 1916, die met een loopbrug aan het bestaande gebouw was verbonden. 
(collectie gemeentearchief Den Haag) 
3f) Rechts; beide gebouwen op een luchtfoto uit het midden van de jaren '20. (Haagse Beeldbank) 

Intern zijn er doorlopend wijzigingen uitgevoerd, waarbij de hoofdstructuur van het pand meestal 
intact bleef. Een grotere wijziging vormde de renovatie van het trappenhuis aan het begin van de 
jaren '30, waarbij de bestaande trap door een lift en een nieuwe, daar omheen ontworpen trap 
vervangen werd. De hal tussen de hoofdentree en de trap werd tegelijkertijd aan de tijdgeest 
aangepast. Vanwege het veranderde gebruik van de begane grond werd de oorspronkelijke trap, die 
direct vanaf de entree naar de eerste verdieping leidde, afgebroken. Daarnaast werd de vide 
dichtgelegd en kwam er op de begane grond nieuwe entreehal met tourniquet en moderne 
afwerkingen. Eind jaren '70, begin jaren '8o onderging het pand een verbouwing die zich 
voornamelijk concentreerde op het (brand)veiliger maken van het gebouw. Hierbij werden op 
iedere verdieping onder andere twee kamers opgeofferd om hier noodtrappenhuizen te situeren. 
Ook werden er nieuwe toiletgroepen aangebracht. 
Bij een verbouwing aan het einde van de jaren '8o werd een deel van de zolder tussen de voorgevel 
en de binnenplaatsen gesloopt en vervangen door een opbouw, waardoor hier een volwaardige 
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verdieping ontstond. 
In 1997 onderging het gebouw nog een renovatie waarbij het merendeel van de ramen 

in de buitengevels vervangen werden (deze waren in het verleden al meermaals vervangen) en de 
binnenplaatsen door een glaskap werden afgedekt. 

3g) 1931; doorsnede over de entree en het trappenhuis in de oude en de nieuwe situatie. (Bron: collectie RVB) 
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3.1 Hotspot 1: de zuidoostgevel en de daaraan grenzende ruimten  
De zuidoostgevel is vier bouwlagen hoog en wordt onder een gevellijst met attiek beëindigd. De 
bouwlaag op het niveau van de begane grond is beduidend lager dan die van de andere 
verdiepingen. De gevel bestaat uit twee hoekrisalieten met grote vensters die een terugliggend vlak 
met zes vensterassen insluiten. De gevel lijkt als één geheel gebouwd, maar het linker hoekrisaliet 
is pas omstreeks 1895 naar ontwerp van Daniël E.C. Knuttel aan het pand toegevoegd. Tot de bouw 
van het door Pi de Bruin ontworpen gebouw van de Tweede Kamer in 1991 lag de gevel aan een 
openbaar plein, dat het voorplein voor het gebouw van de Hoge Raad vormde. De gevel werd 
daarna door de nieuwbouw vanaf de straat grotendeels aan het zicht onttrokken. Tevens werd er 
een glazen verbindingsgang van drie bouwlagen hoog tussen de nieuwbouw en het gebouw 
gemaakt, waarbij het hoekrisaliet uit 1895 op de onderste drie bouwlagen werd geperforeerd. Alle 
resterende kozijnen en ramen zijn in de loop der jaren vervangen, de ramen zelfs meermaals. De 
gevel bevatte oorspronkelijk geprononceerde hoofdgestellen rond de ramen met markiezen. Er 
waren geen hemelwaterafvoeren. Van de verschillende bewaard gebleven tekeningen is de 
ontwikkeling van de aan de zuidoostgevel grenzende ruimten grotendeels afleidbaar. 

3.1a) De zuidoostgevel aan het voorplein in 1904. (Haagse Beeldbank) 
3.1b) De beide op het oosten gerichte gevels in 1975. (Collectie RCE) 

3.1c) Luchtfoto uit 1982. (Haagse Beeldbank) 
3.1d) De bouw van het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer in 199o. (Haagse Beeldbank) 

Oorspronkelijke opzet 
De plattegrond van de begane grond uit de bewaard gebleven set bouwtekeningen laat zien dat er 
achter de zuidoostgevel een reeks van aaneengeschakelde ruimten was. Tussen de ruimten stond 
steeds een wand met grote, getoogde doorgangen als draagconstructie voor de bovenliggende 
verdiepingen. Over het gebruik van de ruimte is nog weinig achterhaald, al is wel bekend dat de 
begane grond oorspronkelijk een dienstfunctie had, waarschijnlijk voor archieven en opslag. Op de 
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plattegronden van de verdiepingen zijn steeds de aan de gang grenzende kamers te zien, waarbij 
opvalt dat het aantal, de grootte en de indeling van de kamers per verdieping verschilde. 
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3.1, f & g) Oorspronkelijke situatie (Bron: De Fabryck) 
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3e  verdieping 
3.1h) Oorspronkelijke situatie (Bron: De Fabryck) 

Aanpassing 7895 
Op de tekeningen die de uitbreiding van 1895 tonen, is te zien dat ook de meest zuidwestelijke 
ruimtes werden aangepast. Op de begane grond werd de gevelopening aan de zuidwestzijde van de 
ruimte vervangen door een smallere doorgang en de ruimte ten noorden werd door middel van een 
wand gesplitst in een gang en een kamer waarin ook een trap stak. In het nieuwe deel werden drie 
ruimten gesitueerd, waarvan twee via doorgangen met elkaar verbonden waren en de derde kamer 
van een haard en een trap naar de begane grond voorzien was. Op de verdiepingen werd het raam 
op de voormalige zuidwestelijke hoek van het gebouw dichtgezet en als kastruimte in gebruik 
genomen. In het verlengde van de gang werd de bestaande structuur vervangen door een smallere 
gang die drie kamers ontsloot. 

Aanpassing 7979 
Een tekening uit 1919, ten tijde van de voltooiing van de nieuwbouw aan de zuidwestzijde van het 
gebouw, toont een verbouwing van de begane grond. De bogen werden hierbij dichtgemetseld en 
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de invulling van de wand aan de gangzijde werd gewijzigd. Volgens de titel van de tekening werden 
de bestaande archieflokalen ingericht tot bureelkamers (kantoorruimten). Op een plattegrond van 
de eerste verdieping is de wenteltrap naar de begane grond niet meer te zien, ook werd hier een 
nieuwe indeling gemaakt. Op de tweede verdieping werd er een nieuwe wand opgetrokken op de 
plaats waar volgens de tekeningen uit 1895 ook al een wand stond, maar die wellicht nooit geplaatst 
is of tussentijds afgebroken was. 

Verbouwing 7931 

Op de tekeningenset van de verbouwing van het hoofdtrappenhuis uit 1931 valt op dat er op de 
begane grond aan de zuidwestzijde een ruimte is ingericht met ketels voor de centrale verwarming. 
Deze ruimte bestaat uit de samenvoeging van drie oudere ruimten. De aangrenzende ruimte aan 
de zuidoostgevel is nu alleen via de ketelruimte toegankelijk en werd gebruikt voor de opslag van 
brandstof. Op de eerste verdieping is nu de verbindingsbrug naar de nieuwbouw ingetekend. De 
ruimte in het verlengde van deze brug is door het slopen van een scheidingswand in open 
verbinding met de gang komen te staan en heeft een trap gekregen om het hoogteverschil te 
overbruggen. De indeling van de tweede en derde verdieping lijkt grotendeels ongewijzigd. 
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Aanpassingen jaren '8o 
In de tekeningenset uit 1979, behorend bij de verbouwing aan het begin van de jaren '8o zijn van 
elke verdieping een plattegrond in de bestaande en de nieuwe toestand bewaard gebleven. Op de 
begane grond verschilt de bestaande toestand enigszins van de plattegrond uit 1931. De 
stookruimte is door het plaatsen van een scheidingswand verkleind, waardoor er aan de 
zuidoostgevel een nieuwe ruimte is ontstaan. Deze ruimte is door een nieuwe gang toegankelijk 
gemaakt. Verder is er tussen de meest oostelijke ruimte en de ten westen daarvan gelegen ruimte 
een deur gemaakt. In de nieuwe situatie werd de gang bij de meest zuidwestelijke ruimte weer 
verwijderd. 
De bestaande toestand van de eerste verdieping laat zien dat er tussentijds diverse haarden zijn 
verwijderd en de middelste ruimte aan de zuidoostgevel door middel van een lichte 
scheidingswand in twee ruimten gesplitst is. In de nieuwe situatie werd deze wand weer verwijderd, 
evenals een deur tussen de gang en de tweede ruimte vanaf de zuidwestelijke hoek van de 
plattegrond gezien. De grootste wijziging was echter het maken van een noodtrappenhuis en een 
toiletgroep in een van de kantoren. 
De bestaande toestand van de tweede en de derde verdieping suggereren dat er sinds 1931 weinig 
aanpassingen zijn geweest. Wel zijn ook hier inmiddels diverse schouwen verwijderd. Van een toilet 
op de tweede verdieping is een aan een kamer grenzende kast gemaakt. In de nieuwe situatie werd 
naast het situeren van een noodtrappenhuis en een toiletgroep op de tweede verdieping ook een 
gang in het bouwdeel uit 1895 gemaakt. 
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Aanpassingen 7997  
De tekeningenset uit 1991 laat zien welke wijzigingen het pand onderging toen het op de 
naastgelegen nieuwbouw werd aangesloten. Hierbij werd het zuidwestelijke bouwdeel uit 1895 
getransformeerd tot verkeersgebied, met onder andere liften en aansluitingen op de nieuwe 
bruggen naar de nieuwbouw. 
De begane grond oogt in de bestaande situatie onveranderd ten opzichte van de nieuwe toestand 
van 1979. In de nieuwe toestand werd de vloer verwijderd en vervangen door twee nieuwe 
vloervelden. Het vloerveld ten noorden van de nieuwe liftkokers kwam op niveau van het algemene 
peil van de begane grondvloer te liggen, het andere vloerveld zou lager en op niveau van de begane 
grondvloer van de nieuwbouw worden afgestemd. Onder deze laatstgenoemde vloer werd een 
nieuwe kelder met een doorgang die toegang gaf tot een naar de nieuwbouw leidende tunnel. Aan 
de noordzijde van de plattegrond van het bouwdeel uit 1895 werd nog een overslagruimte met een 
eigen buitendeur gesitueerd. 
De bestaande toestand van de eerste en tweede verdieping komt nog geheel overeen met de 
nieuwe toestand uit 1979. In de nieuwe situatie werd het vloerveld ten noorden van de nieuwe 
liftkokers op beide verdiepingen gehandhaafd, inclusief het daar aanwezige kantoor. Het andere 
vloerveld werd op het niveau van de eerste verdieping van de nieuwbouw gebracht en werd middels 
een nieuwe trap toegankelijk gemaakt. 
De derde verdieping bleef eveneens ongewijzigd tot 1991. In de nieuwe situatie werd het 
vloerniveau op deze verdieping niet verhoogd omdat er op dit niveau geen aansluiting met de 
nieuwbouw gemaakt werd. Wel werd de liftengroep doorgetrokken, zodat de indeling alsnog 
gewijzigd werd. Ten zuiden van de liftschachten werd een nieuwe kantoorruimte gesitueerd. 
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Doorsnede over het bouwdeel uit 1895 in de bestaande en nieuwe toestand. 

Tekeningset 1991 
3.1gg, hh, ii en jj) Bron: collectie RVB 
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Huidige situatie 
In de huidige situatie zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de nieuwe situatie uit 1991 
waargenomen. Op de begane grond is de overslagruimte gesplitst. Op de eerste verdieping is in 
het meest westelijke kantoor een direct vanuit de gang bereikbare repro- en bergruimte 
gerealiseerd. In de westelijke wand van het smalle kantoor is een deur gemaakt en in de oostelijke 
wand is een kast verbouwd tot een doorgang. Het toilet bij de gang van deze ruimte is tot een 
schacht gemaakt. 
Op de tweede en derde verdieping is eveneens een repro- en bergingsruimte gerealiseerd. Op de 
derde verdieping zijn twee kantoren samengevoegd en zijn twee deuren tussen kantoren 
d ichtgezet. 
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3.2 Hotspot 2: de voormalige hoofdentree, de vestibule en hoofdtrappenhuis  
De oorspronkelijke hoofdentree tot het pand bevond zich aan het Plein, centraal in de 
noordoostgevel. In het eerste plan van Rose zou de hoofdentree zich op de eerste verdieping 
bevinden en zou deze bereikbaar zijn via een bordestrap. Op deze manier zou de hoofdentree de 
ondergeschikte, met dienstruimten ingerichte begane grond overslaan en direct de eerste 
verdieping ontsluiten, die de meest representatieve van het gebouw was. Om kosten te besparen 
werd de bordestrap geschrapt en verplaatste Rose de trap naar binnen. De entree werd op de 
begane grond gesitueerd, waarachter een vestibule met trap direct naar de eerste verdieping leidde. 
Vanwege de geringe verdiepingshoogte van de begane grond werd er in het vloerveld boven de trap 
een vide aangebracht. De trap eindigde op een bordes waarvan het vloerpeil net lager lag dan het 
niveau van de eerste verdieping. Vanaf dit bordes kon men via korte dwarstrappen de eerste 
verdieping bereiken of rechtdoor het hoofdtrappenhuis betreden. In het hoofdtrappenhuis was een 
bordestrap van de eerste verdieping naar de bovenliggende verdiepingen aanwezig, met 
afwisselend een enkele trap in het midden en twee trappen langs de wanden van het trappenhuis. 
De trap ontsloot ook de zolder en had hier een gewelfd plafond. De situering van het trappenhuis 
laat zien dat de bovenliggende verdiepingen minder representatief waren dan de eerste verdieping. 
Over de afwerking van de vestibule is weinig bekend, al laten de doorsneden zien dat er fraaie 
kolommen, bogen en balustraden aanwezig waren. 
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3.2a & b) Oorspronkelijke situatie; langs- en dwarsdoorsnede over de entree en trappenhuis. Bron: collectie RVB) 
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3.2c) Oorspronkelijke situatie; plattegrond 
met de situatie op de begane grond en de 
eerste verdieping. (Bron: collectie RVB) 

Begin jaren '3o onderging het trappenhuis een renovatie. De tekeningen laten zien wat er 
veranderde, maar ook hoe de bestaande toestand er op dat moment uitzag. Er was sinds de bouw 
van het pand ogenschijnlijk weinig veranderd. Op de begane grond bevond zich links van de entree 
een portiersruimte en rechts een kantoor voor de conciërge. De begane grond was, op een tweede 
deur in het kantoor voor de conciërge na, niet vanuit de hoofdentree te bereiken. Achter de trap 
naar de eerste verdieping bevonden zich de centrale gang voor de begane grond en enkele 
aangrenzende bergingen. Aan de andere zijde van de gang was het laagste niveau van het 
hoofdtrappenhuis, dat via twee rechte steektrappen vanaf de eerste verdieping te bereiken was. In 
de westelijke wand, die in de oorspronkelijke situatie een buitengevel was, is nu een deur die leidt 
naar een aan een gang grenzend portaal met berging. Op de eerste verdieping bevindt zich de grote 
entreetrap met de twee zijtrappen. Twee kantoren flankeren de vide. Het hoofdtrappenhuis is op 
alle verdiepingen door middel van een lichte wand met meerdere deuren van de gang gescheiden. 
De voormalige westgevel van het hoofdtrappenhuis is, net als op de andere verdiepingen inmiddels 
grenzend aan een gang komen te liggen. Op de vierde verdieping geeft het trappenhuis uit op een 
overloop, waarbij twee deuren toegang tot de zolders geven. 

409 / Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 	 30 



Dammer -A -.15'iretiMP Va«. 

KAV; DCKLTIV VrIVEL/ MICK' r •  nima 	, 
VERDO~ TRAPPC«,110 .r. «ra& - I 9, 50. 

-....monmerwr  =bt 
110111~10101 

)1[1.01. 
*om 

 
Mar  

mom n. 

pcouettoe A-H ~he weg 	„r 	 

3.2j & k) 1931; langsdoorsnede over het trappenhuis in de bestaande en nieuwe toestand. (Bron: collectie RVB) 
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Bij de renovatie werden zowel de vestibule als het hoofdtrappenhuis ingrijpend gewijzigd, waarbij 
de grote trap naar de eerste verdieping werd weggebroken, een verbinding tussen de vestibule en 
de centrale gang op de begane grond werd gemaakt en het hoofdtrappenhuis van een lift en een 
nieuwe trap werd voorzien. De renovatie, die het bij de overige verdiepingen betrekken van de 
begane grond als een van de hoofddoelen lijkt te hebben gehad, sluit aan bij de 'opwaardering' van 
de begane grond van louter dienstvertrekken naar de gedeeltelijke ingebruikname als 
kantoorverdieping. Deze aanpassing past goed in de tijdgeest; als gevolg van bezuinigingen werd 
er in deze periode waarin rijksbouwmeester G.C. Bremer actief was niet of nauwelijks nieuw 
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gebouwd, maar werd er vooral verbouwd om ruimte efficiënter te benutten. Gelijktijdig met de 
aanpassing van Koloniën werd het naastgelegen gebouw van de Hoge Raad ingrijpend gewijzigd 
naar ontwerp van Bremer; het is gelet op de zorgvuldigheid van het ontwerp niet denkbeeldig dat 
het plan voor de aanpassing van het trappenhuis eveneens door Bremer werd opgesteld, maar 
daarover is niets met zekerheid bekend. 
Op de plattegrond van de begane grond is te zien dat de vestibule door het wegbreken van de grote 
trap, twee bergruimten en enkele aan de gang grenzende wanden verbonden werd met het 
hoofdtrappenhuis en de begane grond. De portiersruimte en de proviandkamer werden vergroot. 
Tussen de vestibule en de centrale gang werden scheidingswanden met deuren geplaatst en in de 
vestibule zelf kwam een tourniquet. De vestibule werd voorzien van marmer in de vloer, de 
lambrisering en de omlijstingen van de deuren en lift. Ook werd het vergrote plafondveld voorzien 
van nieuwe stucplafonds met eenvoudige lijsten. Het hoofdtrappenhuis werd ingericht met een 
centraal in de ruimte geplaatste lift en een daar tegen de klok in omheen draaiende bordestrap. De 
machineruimten voor de lift werden in de zuidelijke binnenplaats en in een opbouw op het 
hoofdtrappenhuis geplaatst. Op de begane grond werd ook het vloerniveau aangepast. In de 
bestaande situatie lag het vloerpeil van het deel van de centrale gang dat zich onder de grote trap 
bevond lager dan het peil van de begane grond, zodat er nog enige verdiepingshoogte overbleef. In 
de nieuwe situatie werd het vloerpeil van dit deel van de gangvloer aangepast aan dat van de 
vestibule. Het peil van het laagste vloerniveau in het hoofdtrappenhuis lag een aantal treden boven 
het peil in de vestibule om de vanaf de eerste verdieping komende trap goed aan te laten sluiten. 
Aan de achterzijde werd er een brede trap aangelegd om uit te komen op het oude, lagere vloerpeil 
van de gang aldaar. 
Op de eerste verdieping werden de vide en de voormalige trapsparing boven de voormalige 
hoofdtrap dichtgelegd. Hoewel op de tekening van de nieuwe situatie staat dat het hierbij 
gecreëerde vloeroppervlakte bij de gang werd gevoegd, tonen revisietekeningen uit 1936 hier een 
extra kantoorruimte. De grote gietijzeren zuilen bleven behouden. Op de tweede en derde 
verdieping werd een tochtpui tussen het hoofdtrappenhuis en de gang gesitueerd. 

3.2m) Links; luchtfoto uit 1946 waarop de liftmachinekamer te zien is. (Bron: Haagse Beeldbank) 
3.2n) Rechts; de entree van het Ministerie van Koloniën aan het Plein 1 in 1935. (Bron: collectie Nationaal Archief) 

In 1954 werd de lift in het hoofdtrappenhuis vervangen. Op de bijbehorende tekening is te zien dat 
hierbij ook de vloer van de liftmachinekamer vervangen werd en dat er op de eerste, tweede en 
derde verdieping teakhouten balustraden voor de lift werden toegevoegd. 

Behalve de toevoeging van brandwerende puien tussen het hoofdtrappenhuis en de gangen op de 
verdiepingen bij de verbouwing begin jaren '8o zijn de vestibule en het hoofdtrappenhuis tot op 
heden nauwelijks meer aangepast. Sinds de ingebruikname van de nieuwe hoofdentree voor het 
gehele Tweede Kamer-complex aan het begin van de jaren '90 wordt de oude hoofdentree van het 
gebouw zelf nog maar sporadisch gebruikt. 
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3.2o) 1954; tekening van de vervanging van de lift, waarop o.a. de nog in de huidige situatie aan te treffen balustrade te 
zien is. (Bron: collectie RVB) 

3.2p & q) Resterende verwijzingen naar de oorspronkelijke situatie; links de gietijzeren zuilen op de eerste verdieping, 
rechts een niet op de gevelopeningen aansluitende trap. (Bron: collectie RCE) 
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3.3 Hotspot 3: de binnenplaatsen  
In de oorspronkelijke situatie had het gebouw een plattegrond in de vorm van een E. Daartussen 
bevond zich een halfopen ruimte. De huidige binnenplaatsen ontstonden in 1883, toen het gebouw 
aan de westzijde werd uitgebreid. Er was een verschil tussen de binnenplaatsen: de zuidelijke 
binnenplaats kreeg aan de zijde van de uitbreiding een vierlaagse uitbouw waarin toiletten werden 
gesitueerd. 

3.3a) 1883; het ontstaan van de geheel gesloten binnenplaatsen; zwart het oorsp onkelijke gebouw en grijs de toevoeging. 
(Bron: collectie RVB) 

De tekeningen die de situatie omstreeks 1895 weergeven tonen aan dat de uitbouw in de zuidelijke 
binnenplaats groter was dan op de eerdere tekening en een toilet en een met een kruis gearceerde 
ruimte bevatte. Op latere tekeningen staat deze ruimte aangegeven als lift. Of de uitbouw na 1883 is 
uitgebreid, of dat deze in gewijzigde vorm is uitgevoerd is niet bekend. 

De tekening behorend bij de herinrichting van de begane grond uit 1919 laat zien dat er op dat 
moment in beide binnenplaatsen in ieder geval op de begane grond ook tegen de oostgevel een 
uitbouw aanwezig is. Die in de noordelijke binnenplaats bevat twee toiletten gemaakt. Die in de 
zuidelijke binnenplaats wordt bij de herinrichting van een nieuw stuk gevel met een raam en een 
doorgang met deur naar de gang voorzien. 

3.3b) Links; de tekening uit 1895 toont een uitbouw met toilet en een liftschacht. (Bron: collectie gemeentearchief Den 
Haag) 
3.3c) Rechts; de herinrichting van de begane grond in 1919. (Bron: collectie gemeentearchief Den Haag) 
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kapdoorsnede. (Bron: gemeentearchief Den Haag) 3.3h .gti) 1931; 

3.3j) 1917: zicht op het gebouw vanaf de overzijde van het Plein; op het dak is de opbouw van de lift te zien. 
(Bron: Haagse Beeldbank) 

De tekeningen behorend bij de renovatie van het trappenhuis in 1931 laten gedetailleerder zien hoe 
de invulling van de binnenplaatsen was. De uitbouw in de noordelijke binnenplaats, die voor het 
eerst op de plattegrond van de begane grond uit 1919 te zien is, telt volgens deze tekeningen vier 
bouwlagen onder een plat dak en bevat op elke verdieping twee toiletten. De uitbouw in de 
zuidoostelijke hoek van de zuidelijke binnenplaats is hier bijna gelijk aan, met uitzondering dat er 
op begane grondniveau maar één toilet was. De noordwestelijke uitbouw is volgens de tekeningen 
op elke verdieping, ook de vierde verdieping, ingevuld met een toilet en een lift. De uitbouw kwam 
ook boven het dak uit en herbergde hier een liftmachinekamer. Het boven het dak uitstekende 
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gedeelte is op een foto uit 1917 zichtbaar. Als laatste was er in de bestaande toestand op de begane 
grond ook al motorkast voor de lift aanwezig. De tekeningen van de nieuwe situatie geven aan dat 
de binnenplaatsen niet werden gewijzigd. 

In 1956 werd er een eenlaags bouwvolume met een toiletgroep in de noordelijke binnenplaats 
toegevoegd. Een van de ramen werd hierbij verwijderd en de voormalige gevelopening werd 
gebruikt om een deur tussen de toiletgroep en de gang te situeren. 

Bij de verbouwing aan het begin van de jaren '8o werden de toiletten op de verdiepingen naar 
nieuwe toiletgroepen aan de westzijde van het gebouw verplaatst, waardoor de aanbouwen in de 
binnenplaatsen vrijkwamen. Deze ruimten werden herbestemd tot technische ruimten en 
koffiecorners. 

Op de tekeningen van de verbouwing in het begin van de jaren '90 staat aangegeven dat de 
aanbouwen op de verdiepingen weer opnieuw van toiletten zouden worden voorzien, maar het is 
niet waarschijnlijk dat dit daadwerkelijk ook uitgevoerd is. De aanbouw in de noordwestelijke hoek 
van de zuidelijke binnenplaats werd ontdaan van de scheidingwand en de lift waardoor een grote 
technische ruimte in de aanbouw ingericht kon worden. Eind jaren '90 werden de binnenplaatsen 
met een kap overdekt. 
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3.3m & n) 1956; herinrichting noordelijke binnenplaats, doorsnede en aanzicht nieuwe toestand. (Bron: collectie RVB) 
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3.4 Hotspot 4: de zolders, de kapconstructies en de dakvlakken  
In de oorspronkelijke situatie had de vierde verdieping geheel een zolderkarakter doordat deze zich 
geheel onder hellende dakvlakken bevond en de verdiepingshoogte relatief gering was. De 
verdieping was via het hoofdtrappenhuis te bereiken. De zolders waren met een lichte 
scheidingswand van het trappenhuis gescheiden en zullen waarschijnlijk ook onderling door 
wanden in kleinere zolderruimten opgedeeld zijn geweest. De dakconstructie bestond uit een C-
vormig schilddak met boven het hoofdtrappenhuis een steekkap met aan de noordwestzijde een 
dakschild. In de hoekrisalieten in de voorgevel waren op niveau van de vierde verdieping kleine 
gemetselde compartimenten aanwezig die ieder een flauwhellend dakvlak droegen. De tekeningen 
laten zien dat er vier daklichten in de dakvlakken waren opgenomen. De dakvlakken, die uit grenen 
beschot bestonden en met zinken beplating waren afgedekt werden door grenen gordingen op 
ijzeren spanten gedragen. 

3.4a) Links; de kapconstructie in de oorspronkelijke toestand. (Bron: collectie RVB) 
3.4b) Rechts; tekening uit 1877, die een dakaanzicht in de oorspronkelijke situatie aangeeft. (Bron: collectie RVB) 

3.4c, d & e) Doorsneden over de vierde verdieping, de kapconstructie en het dak in de oorspronkelijke situatie. Van boven 
naar beneden; een dwarsdoorsnede net achter de voorgevel, een langsdoorsnede over de zuidelijke vleugel met rechts 
een hoekrisaliet en een langsdoorsnede over het hoofdtrappenhuis. (Bron: collectie RVB) 

Bij de uitbreidingen van 1883 en circa 1895 werden de bestaande zolders en dakconstructies niet 
aangepast. De dakconstructie van de uitbreiding uit 1883 bestond uit een plat dak boven de gang 
en een schilddak boven de kamers. De daken van de uitbreiding uit circa 1895 werden als 
schilddaken uitgevoerd. Hoewel de detaillering en materialisering van de uitbreidingen grotendeels 
aan het bestaande gebouw gespiegeld werden, werden de kapconstructies niet in ijzer, maar in 
grenen uitgevoerd. 
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3.4c) Uitbreiding van 1883: langsdoorsnede. (Bron: collectie RVB) 

Li 

.54  ‘pauffii\ 

3.4f) Uitbreiding van 1883: kapplattegrond. (Bron: collectie RVB) 

3.4g) Uitbreiding van 1883: dwarsdoorsnede. (Bron: collectie RVB) 

3.4h) Uitbreiding van 1895; kapplattegrond en dakaanzicht. (Bron: collectie gemeentearchief Den Haag) 
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.4j &k) Uitbreiding van 895; langs- en dwarsdoorsneden. (Bron: collectie gemeentearchief Den Haag) 

—9K. 	re 5 rrv 
3.4n & o) 1931; de nieuwe dakopbouw met liftmachinekamer. (Bron: collectie RVB) 
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3.41&m) 1 931 ; 
	 apconstrucfe in de bestaande toestand. (Bron: collectie RVB) 

De oudste plattegrondtekening van de vierde verdieping is onderdeel van de tekeningset van de 
bestaande toestand uit 1931. Hierop is te zien dat het oorspronkelijke bouwdeel met 
scheidingswanden in elf ruimten, waarschijnlijk bergingen, is opgedeeld. Op een aantal plekken 
zijn vloerluiken aangebracht. Via sparingen in de voormalige gevels zijn ook de zolders van de 
latere uitbreidingen te bereiken. Aan de zolder van het bouwdeel uit circa 1895 grenzen een lift en 
een toilet. Op de tekening van de kap is zichtbaar dat de zolder van het bouwdeel uit circa 1895 een 
verhoogd dakvlak heeft, dat dient om een doorloop voor de lift en het toilet te creëren. Het behoort 
daarom waarschijnlijk nog tot de oorspronkelijke bouwfase van het bouwdeel uit circa 1895. In de 
nieuwe situatie werd het dak boven het hoofdtrappenhuis grotendeels afgebroken en vervangen 
door een dakopbouw met gemetselde wanden, ramen en een plat betonnen dak. In de opbouw 
werd de machinekamer voor de nieuwe lift gehuisvest. 



3.4p & q) Luchtfoto's uit 1925 (links) en 1946 (rechts), waarbij de in begin jaren '3o geplaatste liftmachinekamer opvalt. 
(Bron: Haagse Beeldbank) 

3.4r & s) 1957; herinrichting zolder tot archiefruimte. (Bron: gemeentearchief Den Haag) 

In 1957 werd de zuidwestelijke zolder ingericht als archiefruimte. Hiervoor werden de bestaande 
scheidingswanden verwijderd en werden afwerkingen van porisoblokken en stuc-op-steengaas 
aangebracht. Bij de voorgevel is er op dat moment reeds een stoffeerders ruimte ingericht. 

Begin jaren '90 werd de zolder achter de voorgevel ingrijpend verbouwd. 
In de nieuwe 

situatie werden het dak en de kapconstructie van het deel tussen de binnenplaatsen en de 
voorgevel verwijderd en vervangen door een nieuwe dakconstructie. Dit nieuwe dak kreeg een 
dakhelling die gelijk was aan de oude, maar die circa een meter hoger dan het oude dak geplaatst 
was. Hierbij ontstond een ruimte die over de volledige oppervlakte een bruikbare 
verdiepingshoogte had. In de ruimte werden 	 , een spreekkamer, een pantry 
en meerdere toiletgroepen ingericht. Bij deze verbouwing werd de zuidwestelijke zolder in twee 
ruimten gesplitst, waarbij de voorste ruimte als technische ruimte in gebruik kwam. Ook werd de 
machinekamer van de lift in het hoofdtrappenhuis verhoogd en gemoderniseerd, waarbij onder 
andere de ramen kwamen te vervallen. In diezelfde periode werd er in de zuidwestelijke zolder een 
tweede liftmachinekamer gesitueerd, waarbij het dak iets werd verhoogd en de indeling van de 
zolder aldaar werd aangepast. Tevens werd de vierde verdieping beter bereikbaar gemaakt door het 
doortrekken van het noordwestelijke noodtrappenhuis. 
Op enig moment zijn de resterende daklichten vervangen door entresols met dakopbouwen met 
ventilatieroosters. 
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3.4v) 1991; doorsnede achter de voorgevel en naast het hoofdtrappenhuis in de bestaande situatie. (Bron: collectie RVB) 
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3.4t & u) 1991; 	  kapconstructie in de bestaande situatie. (Bron: collectie RVB) 

3.4w) 1991; aanzicht dak boven de voorgevel in de bestaande situatie. (Bron: collectie RVB) 

B 	1 	k  

kapplan 	 1 
3.4x & 	1991: 	  kapconstructie in de nieuwe situatie. (Bron: collectie RVB) 
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3.4z & aa) 1991; doorsnede achter de voorgevel en naast het hoofdtrappenhuis in de nieuwe situatie. (Bron: collectie 
RVB) 
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3.4bb) 1991; aanzicht dak boven de voorgevel in de nieuwe situatie. (Bron: collectie RVB) 

3.4cc & dd) 1991; de zuidwestelijke zolder in de bestaande toestand. (Bron: collectie RVB) 

22829. 

3.4ee & ff) 1991; de zuidwestelijke zolder in de nieuwe toestand. (Bron: collectie RVB) 

3.4gg & hh) Foto's van de situatie voor de verbouwing van 1991. (Bron: Haagse Beeldbank) 
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3.4ii 8,-jj) Dak in de huidige toestand uit de oostelijke en zuidelijke richting gezien. (Bron: Google Maps) 

3.4kk & II) Dak in de huidige toestand uit de westelijke en noordelijke richting gezien. (Bron: Google Maps) 
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3.4mm & nn) 	 dakaanzicht in de huidige toestand. (Bron: collectie RVB) 
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3.5 Hotspot 5: het uit 1883 daterende bouwdeel  
Het bouwdeel dat in 1883 aan het gebouw werd toegevoegd, werd tussen het hoofdtrappenhuis en 
de noordoostelijke rooilijn gesitueerd. Centraal in dit nieuw toegevoegde bouwdeel lag een gang 
die vanaf de noordwestgevel van de noordelijke binnenplaats tot de zuidoostgevel van de zuidelijke 
binnenplaats liep. De gang was vrij smal als gevolg van de indeling van deze twee gevels en liep op 
de begane grond aan de zuidoostzijde dood. Aan de gang grensden op elke verdieping vier 
ruimten, waarvan drie aan de zuidwestzijde en één aan de noordoostzijde. In de zuidelijke 
binnenplaats was volgens tekening nog een kleine uitbouw met toilet aanwezig, maar waarschijnlijk 
bevond zich hier al vanaf de bouw ook al een lift. Het vloerniveau sloot met uitzondering van de 
begane grond steeds aan op het bestaande niveau. Op de begane grond lagen alleen het meest 
noordelijke deel van de gang en de helft van de meest noordelijke ruimte op gelijk vloerniveau met 
de begane grond; de overige vloeren lagen enkele treden lager, op maaiveldniveau. De meest 
noordelijke ruimte fungeerde als entreehal voor de dienstingang en bevatte een trap om dit 
hoogte\ierschil te overbruggen. De twee andere ruimten aan de zuidwestgevel hadden volgens de 
geveltekening ieder een dubbele deur naar het achterterrein, zodat deze ruimten waarschijnlijk een 
opslag- of expeditiefunctie hadden. De ruimte ten noordoosten van de gang was gelet op de 
aanwezigheid van een deur naar het hoofdtrappenhuis waarschijnlijk een verkeersruimte. 
Aangezien de ruimten op de verdiepingen met schouwen werden uitgevoerd zullen deze als 
kantoor gebruikt zijn. 

3.5a & b)1883; plattegronden begane grond en eerste verdieping. (Bron: collectie RVB) 

3.5c & d) 1883; plattegrond voor de tweede en derde verdieping en het kapplan. (Bron: collectie RVB) 
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3.5e &f) 1883; doorsneden en aanzicht zuidwestgevel. (Bron: collectie RVB) 

3.5g &h) 1895; plattegrond begane grond en eerste verdieping. (Bron: gemeentearchief Den Haag) 

43 

3.5i & j) 1895; plattegrond voor de tweede en derde verdieping, het kapplan en het dakaanzicht. (Bron: gemeentearchief 
Den Haag) 

De uitbreiding van circa 1895 had voor het bouwdeel uit 1883 tot gevolg dat er twee kleine delen van 
de zuidwestgevel aan het zicht onttrokken werden. Daarnaast werd op de begane grond 
waarschijnlijk een deur vervangen door een raam. In de zich daarachter bevindende ruimte werd 
een doorgang naar een aangrenzende ruimte gemaakt en werd de toegang tot de gang dichtgezet. 
Zoals reeds vermeld wordt op deze tekening in de zuidelijke binnenplaats een lift als bestaand 
ingetekend. 

Daarnaast wordt ook de functie van elke ruimte benoemd. Op de begane grond is er 
tussen de meest zuidelijke en de middelste ruimte een deur gemaakt. De zuidelijke kamer dient 
volgens de plattegrond in gebruik als pakkamer en de middelste kamer als bergplaats. De 
noordelijke ruimte wordt conform de eerdere tekeningen als vestibule aangeduid. De gang is op dat 
moment doorgebroken naar de gang in het oudere bouwdeel, ten zuidoosten van de binnenplaats. 
Het vloerniveau van de gang lag nog op het oorspronkelijke niveau zodat ook hier een kleine trap 
nodig was. Op de verdiepingen lijken de ruimten niet gewijzigd. 
De verbouwing van 1931 had geen invloed op het uit 1883 daterende bouwdeel, behoudens het 
maken van enkele treden in de ruimte op de begane grond tussen de gang en het 
hoofdtrappenhuis. 
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Op een plattegrond van de begane grond uit 1954 is te zien dat de pakkamer inmiddels gesplitst is 
en dat de zuidelijke helft als regelkamer voor de centrale verwarming in gebruikgenomen is. De 
vestibule is een accukamer geworden. Kort daarna moet de deur in deze accukamer door een raam 
vervangen zijn, omdat een tekening uit 1959 laat zien dat alleen de middelste ruimte nog over een 
toegang beschikte. 

1959; zuidwestgevel. 

Op de begane grond is de voormalige vestibule, later accukamer, opgesplitst in twee 
ruimten, met ieder een eigen deur naar de gang. De trap lijkt hier te zijn weggehaald. Op de eerste 
en de derde verdieping zijn elk in twee ruimten de schouwen weggehaald. 
In de nieuwe toestand werd de middelste ruimte op de begane grond in twee ruimten opgesplitst 
die elk een eigen buitendeur kregen. De noordelijke ruimte werd opgesplitst in twee kleinere 
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ruimten en een naar een aangrenzende ruimte leidende gang. Aan de gang kwam een nieuwe 
buitendeur met bordes. Op de verdiepingen werd steeds de ruimte tussen de gang en het 
hoofdtrappenhuis bij de gang gevoegd. 
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4f, g & h) Zuidoostgevel. 

4. Foto-overzicht van de bestaande situatie 

Buitengevels: 

4a) Noordoostgevel aan het Plein. 	 4b) Noordwestgevel. 

4c, d & e) Gevels aan de zuidwestelijke zijde van het gebouw. 
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Noordelijke binnenplaats: 
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Zuidelijke binnenplaats:  

4n 
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Dak: 
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Begane grond: 

4w & x) Voormalige hoofdentree met hoofdtrappenhuis. 

4z) Gang aan de n.o. zijde van noordelijke binnenplaats. 4y) Hoofdtrappenhuis. 
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4bb) Dienstruimte met stijgpunten. 

Eerste verdieping: 

4cc) Hoofdtrappenhuis. 	 4dd) Noordoostelijke gang. 

4ee & ff) Vergaderkamer. 

409 / Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 	 58 



4gg & hh) Vergaderkamer. 
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4nn & oo) Kantoor in de noordoostelijke hoek van de plattegrond. 

4pp & cici) Kantoor met schouw en stuc-op-rietplafond aan de noordoostgevel. 

4rr & ss) Kantoor in de noordelijke hoek (bouwdeel 1895) van het gebouw met stuc-op-rietplafond en schouw. 
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Tweede verdieping: 

4tt) Gang bij hoofdtrappenhuis. 

4vv8e.ww) Gang en kantoor met stuc-op-rietplafond in de noordwestelijke hoek van de plattegrond. 

409 / Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 	 61 



"1-•-•-•-/ Trappenhuis. "rnnnonknie 
4 

Derde verdieping 

4xx, yy & zz) Gang aan de noordoostelijke en de noordwestelijke kant en bij het zuidelijke secundaire trappenhuis. 

Vierde verdieping 
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4eee en 4fff) Noordwestelijke zolder. 

4iii) Zuidelijke zolder van het bouwdeel uit 1895.  4jjj) Zolder boven bouwdeel uit 1883. 
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4kkk) Zolder boven bouwdeel uit 1883. 	 4111) Noordelijke zolder van het bouwdeel uit 1895. 
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2) 	De ramen zijn voorzien van moderne 
detailleringen en een aluminium draaiend 
raam en zijn niet oorspronkelijk. De 
ramen en kozijnen zijn meermaals 
vervangen, de huidige ramen dateren uit 
het einde van de jaren '9o. De huidige 
kozijnen hebben nog wel enige ouderdom 
en laten ook sporen van aanpassingen 
zien. 

5. Beschrijving van de bouwhistorische sporen 

Voor een nadere aanduiding van de locatie van de foto's van de aangetroffen bouwhistorische 
sporen wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage i. 

5.1 Hotspot 1; de zuidoostgevel en de daaraan grenzende ruimten 

i) 	De hemelwaterafvoeren passen niet in de 
harmonie van de gevel. Volgens diverse 
bronnen waren de oorspronkelijke 
hemelwaterafvoeren in de spouwmuren 
opgenomen om het gevelbeeld niet te 
verstoren. Door aanhoudende problemen 
zijn de hemelwaterafvoeren op enig 
moment naar de gevel verplaatst. 

ia 

2a 

409 / Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 	 65 



3) 	Hoewel er op de rechter hoek van de linker 
hoekrisaliet een overgang tussen de 
oorspronkelijke bouw en de uitbreiding uit 
1895 moet zijn, is dit nauwelijks aan de 
hand van bouwsporen te herkennen. Het 
enige waar deze overgang wellicht 
enigszins te herkennen is, is de 
detaillering van de gietijzeren waterlijst, 
die op deze hoek iets wijzigt. 

zb 

3a 
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3b 

3C 
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Zowel buiten als binnen de 
verbindingsgang is de aansluiting op de 
gevel van het bouwdeel uit 1895 goed 
herkenbaar gelaten door het onderbreken 
van de waterlijsten en het grotendeels 
intact laten van de architraven. 

4) 

4b 
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4d 

4e 
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5) 	In de gang bij de technische ruimte op de 
begane grond zijn de twee boogvormige 
nissen zichtbaar, die in de oorspronkelijke 
toestand doorgangen vormden. 

6) 	In de wand tussen het meest westelijke 
kantoor en de verkeersruimte op de 
begane grond is een nis aanwezig. Hier 
was voorheen een doorgang tussen het 
brandstoffenlokaal en de stookruimte. 

sa 
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7) 	In de gang tussen de zuidelijke 
binnenplaats en de ruimtes aan de 
zuidoostgevel op de begane grond bevindt 
zich het kozijn van een tochtpui; de 
deuren zijn niet meer aanwezig. 

7a 

8) 	In de wand tussen het meest oostelijke 
kantoor en het aangrenzende kantoor op 
de begane grond zijn twee boogvormige 
nissen aangetroffen, die oorspronkelijk 
niet ingevuld waren. 

9) 	Op de begane grond is in een aantal 
kantoren langs de zuidoostgevel een met 
plaatmateriaal afgewerkte lambrisering 
aanwezig. Waarschijnlijk dateert deze uit 
het begin van de 20e  eeuw, toen dit deel 
van de begane grond werd ingericht met 
kantoren. 

9a 
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io) 	De puien tussen de gang op de eerste 
verdieping en de toiletgroep en het 
noodtrappenhuis zijn beduidend jonger 
dan de deuren die naar de kantoren 
leiden. 

-1 -1) 	Het plafond in de meest zuidwestelijke 
kantoor op de eerste verdieping wordt ter 
plaatse van de repro- en bergruimte 
onderbroken. 
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rib 

12) 	Het kantoor op de eerste verdieping ten 
westen van de zuidelijke toiletgroep heeft 
een waarschijnlijk nog tot de 
oorspronkelijke opzet uit circa 1895 
behorende zwartmarmeren schouw met 
ogenschijnlijk begin 20e  eeuwse tegels. 
Waarschijnlijk hangt de plaatsing van de 
tegels samen met de introductie van 
centrale verwarming in het gebouw. 

12a 
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13) 	Het onder 12 genoemde kantoor beschikt 
over een geornamenteerd stuc-op-
rietplafond waarvan de detaillering afwijkt 
ten opzichte van die in de plafonds in de 
ruimten aan de zuidoostgevel. Dit verschil 
laat zien dat dit kantoor zich in een later 
toegevoegd bouwdeel bevindt. 

13a 

14) 	Het vloerniveau tussen de liften en de 
brug naar de nieuwbouw op de eerste 
verdieping sluit niet aan bij de ramen, wat 
laat zien dat het vloerniveau niet op de 
oorspronkelijke hoogte ligt. 

14a 

15) 	Het lijstwerk op het stuc-op-rietplafond in 
de gang op de eerste verdieping tussen de 
binnenplaats en de kantoren aan de 
zuidoostgevel wordt aan de westzijde 
onderbroken door een later toegevoegd 
volume waarin installaties zijn 
weggewerkt. 

15a 

409 / Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 74 



17) 	Het smalle kantoor heeft een stuc-op-
rietplafond dat door een later toegevoegd 
volume wordt onderbroken. Tegen de 
westelijke wand is nog een rookgaskanaal 
te zien. Ondanks dat de bouwtekening 
geen schouw op deze plek laat zien, maar 
een voorportaal, wijst het feit dat het 
rookgaskanaal en het stucplafond goed op 
elkaar aansluiten erop dat de schacht toch 
19e eeuws is. 

16) 	De deur en het kozijn tussen het smalle 
kantoor en het daar ten westen van 
liggende kantoor op de eerste verdieping 
hebben een afwijkende detaillering en zijn 
later toegevoegd. 

16a 

17a 
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19) 	In het onder 18 genoemde kantoor staat 
een hoekschouw met een betegelde 
stookplaats en een bekleding van een niet 
nader bekende natuursteensoort. 

18) 	De kantoorruimte naast het meest 
oostelijke hoekkantoor op de eerste 
verdieping heeft een opvallend fraaier 
stuc-op-rietplafond dan de meeste 
kantoren. Het plafondrozet bestaat uit 
twee ringen die ieder uit blader- en 
bloemvormige ornamenten bestaat. 

18a 

-18b 

19a 
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19b 

2o) 	Het onder i8 en 19 genoemde kantoor 
heeft nog een waarschijnlijk 
oorspronkelijke gepaneelde lambrisering. 
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21) 	In de wand tussen de gang naast het 
zuidoostelijke hoekkantoor en de schacht 
is een deurkozijn aanwezig, dat nog 
verwijst naar het toilet dat hier 
oorspronkelijk gesitueerd was. 

22) 	Het stuc-op-rietplafond in de 
zuidoostelijke hoekkamer op de eerste 
verdieping is eveneens met een rijk 
plafondrozet uitgevoerd, bestaande uit 
bladmotieven. 

21a 

23) 	Het afwerkingsniveau van de 
zuidoostelijke hoekkamer op de eerste 
verdieping is hoger dan bij de andere 
ruimtes aan de zuidoostgevel. Naast een 
rijk geornamenteerd stuc-op-rietplafond 
zijn de wanden voorzien van een 
lambrisering, lijstwerk en 
wandbespanning, heeft de ruimte een 
marmeren schouw en is er een 
parketvloer. 

22a 

23a 
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24) 	De hoekkamer op de zuidoostelijke hoek 
van de eerste verdieping is voorzien van 
een schouw uit waarschijnlijk bois 
jourdan-marmer. Er is geen directe 
aanleidingen om te vermoeden dat deze 
schouw niet 19e eeuws zou zijn, maar het 
marmer is van dezelfde soort als begin 
jaren '3o toegepast is in de renovatie van 
de entree. 

24a 

24b 

25) 	Op de tweede verdieping zijn de in de 
jaren '8o toegevoegde puien voor de 
sanitaire groepen en het noodtrappenhuis 
duidelijk te herkennen aan hun 
eenvoudiger uitvoering en detaillering. 

25a 
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28) 	De brandpui in de zuidoostelijke hoek van 
de gang op de tweede verdieping 
doorbreekt het lijstwerk van het stuc-op-
rietplafond van de gang en benadrukt dat 
de pui pas later is toegevoegd. 

26) Het lijstwerk van het stuc-op-rietplafond 
van het meest zuidwestelijke kantoor op 
de tweede verdieping sluit opvallend goed 
aan op de huidige omtrek van de ruimte, 
terwijl met zekerheid te zeggen is dat de 
reproruimte pas relatief recent is 
aangebracht. Wellicht is het plafond een 
moderne reproductie, al suggereren de 
detaillering en het afwerkingsniveau dat 
het plafond op zijn minst toch enige 
leeftijd heeft dan wel oorspronkelijk is. De 
detaillering van het lijstwerk komt overeen 
met die in het kantoor op dezelfde positie 
op de derde verdieping, maar niet met die 
op de eerste verdieping. Het zou kunnen 
zijn dat er, ondanks dat deze niet op 
tekening staan, in de oorspronkelijke 
situatie een kast en een voorportaal 
aanwezig waren waar het plafond op 
aansloot. 

27) In het kleine kantoor aan de zuidoostelijke 
gevel op de tweede verdieping heeft het 
lijstwerk in het stuc-op-rietplafond een 
afgeschuinde hoek. Op oudere 
plattegronden is te zien dat hier een 
rookgaskanaal met schouw aanwezig was. 

26a 

27a 

28a 

409 / Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 	 80 



30) 	Net als het onder 26 genoemde kantoor 
heeft het meest zuidwestelijke kantoor op 
de derde verdieping eveneens een plafond 
dat aansluit op de relatief recent 
toegevoegde scheidingswanden van de 
reproruimte. 

29) 	Op de derde verdieping zijn de moderne 
puien van het noodtrappenhuis en de 
toiletgroep eveneens aanwezig. 

29a 

3oa 
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31) 	In het kantoor ten noorden van de liften is 
nog waarschijnlijk oorspronkelijke 
lambrisering onder de ramen aanwezig. 

32) 	In het onder 31 genoemde kantoor is een 
aanzet van een boogvormige nis 
aanwezig, die voorheen een doorgang 
naar de naastgelegen ruimte vormde. 

31a 

32a 
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34) 	De kantoorruimte aan de westzijde van 
het hoekkantoor in de zuidoostelijke hoek 
van de plattegrond op de derde verdieping 
beschikt nog over een oorspronkelijke 
lambrisering. 

33) 	Het stuc-op-rietplafond in de gang tussen 
de zuidelijke binnenplaats en de kantoren 
aan de zuidoostgevel op de derde 
verdieping wordt onderbroken bij een 
volume met installaties. 

33a 

34a 
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35) 	Het stuc-op-rietplafond en sporen op de 
wanden laten zien dat het onder 34 
genoemde kantoor oorspronkelijk uit twee 
kleinere kantoren bestond. 

35a 

5.2 Hotspot 2: de voormalige hoofdentree, de vestibule en hoofdtrappenhuis  

36) 	De vestibule lijkt nog vrijwel geheel in de 
staat te zijn zoals deze begin jaren '3o 
werd opgeleverd. De bij deze verbouwing 
behorende onderdelen zijn de 
natuurstenen vloer in open-boek marmer, 
marmeren lambrisering en 
deuromlijstingen, de tourniquet, de 
kozijnen en deuren en de stucplafonds. 
Ook de plattegrond structuur is nog intact. 

409 / Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 

36a 

36b 
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36c 

36d 

36e 
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37) 	De vorm en positie van de trap 
correspondeert niet met die van de 
gevelopeningen, wat laat zien dat de trap 
een latere toevoeging is. 

37a 

37b 
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39) 	Op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld op 
de begane grond bij de gevelopening aan 
de noordzijde van het hoofdtrappenhuis 
zijn sommige natuursteen platen 
vervangen in gemarmerd hout. De 
marmering is van een zodanige kwaliteit 
dat dit nauwelijks van het natuursteen te 
onderscheiden is. 

38) 	De deur aan de westzijde van het 
hoofdtrappenhuis beschikt over een 
drangertype dat veel in de jaren '20 en '30 
werd toegepast en waarschijnlijk nog uit 
de renovatie van begin jaren '3o stamt. 

38a 

39a 
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40) 
	

Het hoekdetail van de natuurstenen 
lambrisering is soms slordig en zonder 
enige beëindiging uitgevoerd, wat niet 
passend is bij een interieur van een 
hoogwaardige kwaliteit. 

41) 
	

De ruimte ten westen van het 
hoofdtrappenhuis heeft een merkwaardig 
brede trap die tegen een van openingen 
voorziene wand eindigt. Ondanks dat de 
situatie suggereert dat dit een resultaat 
van verschillende wijzigingen is geweest 
laten de tekeningen uit -193 -1 zien dat de 
trap integraal uit deze verbouwing 
afkomstig is. 

4oa 

41a 
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42) 	In de gang op de eerste verdieping staan 
nog de oorspronkelijke gietijzeren zuilen 
die de locatie van het voormalige 
trapsparing en vide aangeven. Het 
gegeven dat de zuilen niet goed aansluiten 
op de aangrenzende wanden verwijst naar 
de ingrijpende wijziging die de gang hier 
heeft ondergaan. 

42a 

42b 
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43) 	Voor de lift zijn steeds op elke verdieping 
de teakhouten balustraden met balusters 
uit 1954 zichtbaar. 

44a 

43a 

44) De pui tussen het hoofdtrappenhuis en de 
gang op de eerste verdieping sluit niet aan 
op het plafond, wat duidelijk laat zien dat 
er oorspronkelijk op deze plek geen pui 
aanwezig was. 
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45) 	Het kantoor tegenover het 
hoofdtrappenhuis op de eerste verdieping 
is met zekerheid pas in de jaren '3o 
gerealiseerd, maar sluit qua detaillering 
van onder andere het deurkozijn, de deur 
en het stucplafond goed aan op de elders 
aanwezige oorspronkelijke detailleringen. 

45a 

45b 
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46) 	De westelijke wand van het 
hoofdtrappenhuis was in de 
oorspronkelijke situatie een buitengevel. 
Hoewel dat niet meer het geval is, is de 
oorspronkelijke gevelopening met 
invulling nog wel aanwezig. 

46a 

46b 
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48) 	Op de tweede verdieping is in de ruimte 
ten westen van het hoofdtrappenhuis nog 
een oorspronkelijke gevelinvulling te zien. 

47) 	De pui tussen het hoofdtrappenhuis en de 
gang op de tweede verdieping is bij een 
verbouwing aan het begin van de jaren '8o 
toegevoegd. 

47a 

48a 
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49) De pui tussen het hoofdtrappenhuis en de 
gang op de derde verdieping is bij een 
verbouwing aan het begin van de jaren '8o 
toegevoegd. 

50) 	Op de derde verdieping is in de ruimte ten 
westen van het hoofdtrappenhuis nog een 
oorspronkelijke gevelinvulling te zien. 

49a 

5oa 
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52) De voormalige toiletruimten in de 
invullingen van de binnenplaatsen zijn 
herbestemd tot onder andere schachten, 
bergingen, technische ruimten of 
opstelplaatsen voor repro-apparatuur of 
koffieapparaten. 

53) De overgang tussen het oorspronkelijke 
bouwdeel en het bouwdeel uit ca. 1895 aan 
de sprong in het dakniveau en het verschil 
in gootconsoles duidelijk te herkennen. 

51) 	Op niveau van de vierde verdieping is de 
kromming van het oorspronkelijke plafond 
van het hoofdtrappenhuis nog herkenbaar. 

Sta 

5.3 H ots pot 3: de binnenplaatsen 

52a 

53a 
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54) 	Ter plaatse van de uitbreidingen van het 
gebouw en bij latere invullingen in de 
binnenplaatsen mist een deel van de 
omlijsting van de gevelopeningen. 

55) 	De ramen van de binnenplaatsen zijn in 
tegenstelling tot ramen in de buitengevels 
niet recent vervangen. 

54a 

56) 	Het rechter raam op het niveau van de 
derde verdieping in de noordwestelijke 
gevel van de noordelijke binnenplaats 
bevindt zich buiten de vensteras van de 
gevel en kent ook een afwijkende 
detaillering. Archieftekeningen laten zien 
dat dit raam tussen het einde van de jaren 
'3o en het einde van de jaren '7o 
toegevoegd is. 

55a 

56a 
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57) 	In de zuidoostelijke aanbouw in de 
zuidelijke binnenplaats is nog een fraaie 
stalen latei aanwezig. 

57a 

5.4 Hotspot 4: de zolders, de kapconstructies en de dakvlakken 

58) De ruimte tussen de voorgevel en het 
hoofdtrappenhuis heeft een verhoogd dak 
en moderne ramen, deuren en 
scheidingswanden en wijkt daarbij af van 
het zolderkarakter van het overige deel van 
de vierde verdieping. 

59) De noordwestelijke en de zuidoostelijke 
zolder zijn nog voorzien van de 
oorspronkelijke ijzeren constructie. De 
constructie wordt gedragen door 
gietijzeren consoles die met bouten aan 
een in het metselwerk van de gevels 
ingelaten smeedijzeren randbalk bevestigd 
zijn. Op de consoles liggen spanten van 
gewalste smeedijzeren 1-profielen, die 
onderling met geprofileerde schetsplaten 
met elkaar verbonden zijn. De reeds in de 
werkplaats verbonden elementen zijn 
geklonken; de in het werk gemonteerde 
delen zijn met zeskantige bouten en 
moeren bevestigd. De toepassing van een 
ijzeren kapconstructie, gewalste (-
profielen, klinknagelverbindingen en bout-
en moerverbindingen is voor 1861 
bijzonder te noemen, omdat deze 
technieken destijds zeer modern waren. 

58a 

59a 
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59b 

60) De kapconstructies van uitbreidingen uit 
1883 en circa 1895 zijn geheel in grenen 
uitgevoerd en daardoor duidelijk van de 
kap uit 1861 te onderscheiden. 

61) 	Op de grens van het oorspronkelijke 
bouwdeel en de bouwdelen die in circa 
1895 zijn toegevoegd is in de 
gebouwstructuur de oorspronkelijke 
zuidwestgevel nog steeds herkenbaar. De 
bij deze gevel behorende gietijzeren goot 
is nog aan zijn profileringen te herkennen 
en dient thans als zakgoot. 

6oa 
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63) 	De wanden en het plafond in de 
zuidoostelijke zolder zijn uitgevoerd met 
stuc-op-steengaas, wat aansluit bij de 
tekeningen die laten zien dat dit 
inbouwpakket in 1957 is aangebracht. 

61b 

62) 	In de onder 6i genoemde voormalige 
gevels zijn nog steeds de oorspronkelijke 
ventilatieroosters aanwezig. 

62a 

63a 
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64) 	Het schoorsteenkanaal in de 
noordoostelijke hoek van de zuidelijke 
zolder uit circa 1895 is uitgevoerd in 
schoonmetselwerk en wijkt daarbij af van 
het overige metselwerk op de vierde 
verdieping. Waarschijnlijk is het kanaal 
toegevoegd toen hier op de begane grond 
aan het begin van de 20e  eeuw een 
centrale verwarmingsruimte werd 
ingericht. 

65) 	De wanden van de liftmachinekamer op 
de zuidelijke zolder van het bouwdeel uit 
1895 bestaat uit moderne bouwmaterialen. 
De kapconstructie laat ter plaatse van 
deze wanden duidelijke sporen van 
aanpassing zien. 

65a 
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66) 	Op de zolder van het bouwdeel uit 1883 
bevindt zich een afgetopt 
schoorsteenkanaal, behorend bij de 
schouwen van de onderliggende 
verdiepingen. 

67) 	Op de zolder van het bouwdeel uit 1883 
bevindt zich een verhoogde dakvlak op de 
plaats waar in het verleden een lift was. De 
materialisering en detaillering van de 
constructie maakt het plausibel dat deze 
uit het einde van de 19e  eeuws dateert. 

66a 

67a 
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68) 	Op de zolder van het bouwdeel uit 1883 
zijn naast de oorspronkelijke goten ook 
nog de afdrukken van de gootconsoles te 
zien, die in 1883 in de nieuwe gevels 
hergebruikt zijn. 

69) 	In de gang op de begane grond zijn drie 
getoogde doorgangen aanwezig, die deels 
door het verlaagde plafond aan het zicht 
onttrokken worden. Het betreffen die 
doorgangen die uitmaken van de 
oorspronkelijke plattegronden van het 
bouwdeel uit 1861en 1883. 

68a 

5.5 Hotspot 5: het uit 1883 stammende bouwdeel  

69a 
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7o) 	Bij de gevelopening in de voormalige 
dienstingang zijn delen van een oude lijst 
en een tegelplint aangetroffen. Mogelijk 
behoren deze nog tot de oorspronkelijke 
inrichting van de dienstingang. 

69b 

7oa 
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70C 
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72) 	In de gang zijn een aantal trappen 
aanwezig. Op oude tekeningen is te zien 
dat deze situatie historisch gegroeid is en 
de trappen het verschil tussen het peil van 
de begane grondvloer en het 
maaiveldniveau op het achterterrein 
overbruggen. 

71) 	Bij de middelste gevelopening in de 
zuidwestgevel van het bouwdeel uit 1883 is 
lijstwerk en een plint van tegelwerk 
aanwezig. 

71a 

72a 
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73) De buitenste kantoren op de eerste 
verdieping beschikken over stuc-op-
rietplafonds, waarvan het lijstwerk op 
enige afstand van de gangmuur stopt. De 
plafonds suggereren dat de kantoren ooit 
over een voorportaal beschikten, maar dat 
is niet op oude tekeningen terug te 
vinden. 

74) Het stuc-op-rietplafond van het middelste 
kantoor op de eerste verdieping sluit wel 
goed aan op de gangwand, maar niet op 
het haardkanaal. Het kanaal is 
oorspronkelijk, wat suggereert dat het 
plafond mogelijk aangepast of wellicht 
vervangen is. 

75) Het middelste kantoor op de eerste 
verdieping beschikt nog over een 
zwartmarmeren schouw met een 
stookplaatsbekleding van gele en 
roodzwarte tegels. Op de hoeken van de 
tegels zijn kleine tegels met een 
neoclassicistisch motief aanwezig. De stijl 
en uitvoering suggereren dat de schouw 
zich nog in de oorspronkelijk toestand zou 
kunnen bevinden. 

73a 

74a 

75a 
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75b 

76) 	In de gang op de eerste verdieping zijn 
nog een aantal doorgangen met een 
segmentboogvormige beëindiging 
zichtbaar. 

76a 
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78) 	De kantoren op de tweede verdieping 
beschikken nog over hun oorspronkelijke 
zwartmarmeren schouwen. Bij het 
middelste kantoor is de betegelde 
stookplaats nog zichtbaar. De tegels lijken 
begin 2oe eeuws. 

77) 	Het lijstwerk van de stuc-op-rietplafonds 
van de kantoren op de eerste verdieping 
sluit goed aan op de gangmuur. 

77a 
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79C 

8o) 	In het aan het hoofdtrappenhuis 
grenzende deel van de gang is nog een 
restant van het rookgaskanaal met schouw 
aanwezig dat oorspronkelijk bij het zich 
daar bevindende kantoor hoorde. Thans 
resteren nog een groot tegeltableau met 
florale motieven in geel en roodbruin, 
lijstwerk en het kanaal zelf. 

8oa 
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81) 	In de gang op de derde verdieping is door 
een opvangconstructie in het plafond en 
door een rookgaskanaal nog de omvang 
van het daar in het verleden gesitueerde 
kantoor herkenbaar. 

8ob 

81a 
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83) 	Het lijstwerk van de stuc-op-rietplafonds 
in de kantoren op de derde verdieping 
sluit goed aan op de gangmuur. 

82) 	In de gang op de derde verdieping zijn de 
segmentboogvormige doorgangen nog 
zichtbaar. 

82a 

83a 
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84) 	Het meest zuidelijke kantoor beschikt nog 
over een zwartmarmeren schouw, waarvan 
de stookplaats met tegels is dichtgezet. 
De tegels zijn voorzien van florale 
motieven en dateren waarschijnlijk uit het 
begin van de toe eeuw. 

84b 
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6. Samenvatting en conclusies 

Het gebouw van het ministerie van koloniën werd in 1859-1861 gebouwd naar ontwerp van 
rijksbouwmeester W.N. Rose. Het gebouw telde vier bouwlagen onder een vlak hellend, met zink 
bekleed dak en had een U-vormige plattegrond, met in het hart van het gebouw een daarbuiten 
uitgebouwd trappenhuis. De plattegronden kregen een ruimtelijke organisatie volgens het corridor-
model, met aan de binnenplaats gesitueerde gangen van waaruit de vertrekken konden worden 
bereikt. Als logisch gevolg waren alle vertrekken aan de buitengevel gelegen. 
In verband met het beperkte bouwbudget werd het gebouw relatief sober uitgevoerd. De hoofdgevel 
van het gebouw werd gericht op het Plein en bestond uit negen traveeën die werden verdeeld over 
drie risalerende delen; een middenrisaliet met drie vensters per bouwlaag en twee hoekrisalieten 
met een opvallend bredere vensteropening per bouwlaag. De zijgevels (gericht op noordwesten en 
zuidoosten) kregen een verdeling van zeven traveeën, waarbij enkel het hoekrisaliet afwijkend werd 
uitgevoerd. De zuidwestelijke (achter)gevel opende zich naar het achtergelegen gebied. De 
hoofdentree had beperkte afmetingen en bevond zich centraal in de gevel aan het Plein. Iedere 
verdieping werd gemarkeerd door een cordonlijst, die net als de consoles van de kroonlijst in 
gietijzer was uitgevoerd. Elk venster werd voorzien van een eveneens in gietijzer uitgevoerde lijst in 
de vorm van een hoofdgestel, die aan de onderzijde aansloten op de eerder genoemde 
cordonlijsten. In de gevel was afleesbaar dat hoofdverdieping zich op de bel-etage bevond; hier 
werden de vensters duidelijk hoger uitgevoerd dan op de andere verdiepingen en voorzien van 
meer prominente hoofdgestellen met zuilen; het raam boven de entree kreeg, om hieraan nog wat 
meer nadruk te geven, dubbele zuilen. De ramen zelf werden geconstrueerd volgens een 
vernieuwend systeem van gietijzeren dubbele ramen, waarvan het buitenste een draairaam en het 
binnenste een schuifraam was. De gevels werden beëindigd door een uitkragende en door rijk 
gedecoreerde gietijzeren consoles gedragen kroonlijst, met daarboven een attiek voorzien van 
vierkante sparingen met kruisvormige, gietijzeren invullingen. De lage, in zink uitgevoerde 
zadeldaken kwamen achter deze kroonlijst met attiek verscholen te liggen; dakvlakken en 
schoorstenen waren bedoeld niet zichtbaar te zijn vanaf de straat. Alle hemelwaterafvoeren werden 
in de spouwmuren opgenomen, zodat deze het gevelbeeld niet verstoorden. 
De begane grond had een beperkte verdiepinghoogte en werd vooral gebruikt als dienstruimten en 
voor opslag. Op de bel-etage bevonden zich de meest prominente ruimtes van het gebouw, met 
werkvertrekken voor hoge ambtenaren en secretarissen, de grote vergaderkamer en in de meest 
bijzondere ruimtes op de hoeken de ministerskamers. De bel-etage was bereikbaar via 
entreehal met dubbele hoogte en een trap die uitgaf op een rijk vormgegeven hal, met vier paar 
dubbele gietijzeren zuilen met rijk gedecoreerde kapitelen. Dezelfde hiërarchie die in de gevel 
zichtbaar is kwam ook tot uiting in de afwerking van het interieur, waar de 1e verdieping veel rijker 
was dan de 2e  en 3e  verdieping. 

Het ontwerp voor het gebouw bevatte een aantal innovatieve elementen. Te noemen zijn de 
toepassing van gietijzeren elementen in de gemetselde gevels en als ramen, de toepassing van ijzer 
in de balklagen en kapconstructies, de zinkbekleding van het dak, de toepassing van spouwmuren 
en schachten en het centrale ventilatie- en verwarmingssysteem. Door de grote ramen en lichte 
afwerkingen in het interieur waren de ruimtes voor de tijd ongebruikelijk licht; mede hierdoor werd 
het gebouw wel gezien als een van de eerste moderne kantoorgebouwen. Veel van de innovatieve 
aspecten van het ontwerp van Rose vonden echter geen navolging en werden al snel veranderd. De 
verwarmings- en ventilatie-installatie werd al in 1867 verwijderd en vervangen door traditionele 
schouwen, hetgeen leidde tot de bouw van een groot aantal nieuwe schoorsteenkanalen op het dak. 
De gietijzeren schuiframen werden in 1873 vervangen door hout. 

De eerste grote verandering vormde de uitbreiding van 1883, waarbij er aan de achterzijde een 
aanbouw werd gemaakt en de huidige binnenplaatsstructuur ontstond. Het ontwerp hiervoor werd 
waarschijnlijk gemaakt door het toenmalige hoofd van het Bureau Nieuwbouw en Restauratie van 
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de Dienst landsgebouwen Cornelis H. Peters. Omstreeks 1895 werd er, waarschijnlijk onder leiding 
van rijksbouwmeester Daniël E.C. Knuttel, een tweede uitbreiding uitgevoerd waarbij er twee 
rechthoekige bouwvolumes aan de achtergevel werden toegevoegd. Beide wijzigingen kenmerken 
zich doordat ze als uitbreiding van het bestaande gebouw werden ontworpen, waarbij men trachtte 
daartoe qua uiterlijke vormgeving zoveel mogelijk bij het bestaande ontwerp aan te sluiten. Op het 
gebied van bouwtechniek waren de gebouwen echter veel traditioneler dan het oorspronkelijke 
ontwerp van Rose, met houten balklagen en vloeren. De interne structuur moest door de opzet van 
het oorspronkelijke gebouw met het nodige pas- en meetwerk worden ingevoegd en is als gevolg 
daarvan ietwat rommelig. 
De grootste uitbreiding vond plaats in 1916, toen achter het gebouw naar ontwerp van architect 
Henricus Th. Teeuwisse een geheel nieuw gebouw werd opgetrokken, dat slechts met een loopbrug 
werd verbonden met het oude gebouw. Dit gebouw kreeg een volledig eigen vormgeving en is in 
het kader van deze studie niet nader onderzocht. 

Daarna volgden er tot op heden nog diverse interne aanpassingen. In de jaren '3o van de 20e  eeuw 
werd, mogelijk naar ontwerp van de toenmalige rijksbouwmeester G.C. Bremer, de begane grond 
verbouwd tot een volwaardige kantoorverdieping. Daartoe werd de bestaande trap door een lift en 
een nieuwe, daar omheen ontworpen trap vervangen. De hal tussen de hoofdentree en de trap werd 
tegelijkertijd aan de tijdgeest aangepast. Daarbij werd de vide dichtgelegd en kwam er op de 
begane grond nieuwe entreehal met tourniquet en moderne afwerkingen. 
In 1956 werd er een eenlaags bouwvolume met een toiletgroep in de noordelijke binnenplaats 
toegevoegd. 
Eind jaren '70, begin jaren '8o onderging het pand een verbouwing die zich voornamelijk 
concentreerde op het (brand)veiliger maken van het gebouw. Hierbij werden op iedere verdieping 
onder andere twee kamers opgeofferd om hier noodtrappenhuizen te situeren. Ook werden er 
nieuwe toiletgroepen aangebracht. De oude toiletten in de uitbouwen in de binnenplaatsen werden 
herbestemd tot technische ruimten en koffiecorners. 

Op onbekende momenten in de loop van de 20e  eeuw werden kleinere aanpassingen aan het 
exterieur doorgevoerd. Zo verdwenen de gietijzeren hoofdgestellen rond de ramen en werden 
uitwendige hemelwaterafvoeren aangebracht ter vervanging van de waarschijnlijk lekkende oude 
gietijzeren kanalen. Vanwege een slechte functionaliteit door het gewicht en springende ruiten door 
krimpen en uitzetten van het ijzer, werden de gietijzeren draairamen in 1973 vervangen door houten 
ramen; later zijn deze op hun beurt vervangen door aluminium. Op enig moment werden ook de 
markiezen voor de ramen aan de zonzijde verwijderd. 

De belangrijkste recente wijzigingen vonden plaats in de jaren '90 van de vorige eeuw. In 1991 werd 
het naastgelegen gebouw van de Hoge Raad gesloopt en vervangen door een nieuw entreegebouw 
voor de Tweede Kamer, naar ontwerp van Pi de Bruin. De nieuwbouw en het oude gebouw van 
koloniën werden op elkaar aangesloten ter plaatse van het zuidwestelijke bouwdeel uit 1895, dat 
daartoe werd getransformeerd tot verkeersgebied, met onder andere liften en aansluitingen op de 
nieuwe bruggen naar de nieuwbouw. Het belang van de ietwat krappe gangen in de uitbreidingen 
uit 1883 en 1895 is door deze aanpassing sterk vergroot. Ongeveer gelijktijdig werd een deel van de 
zolder tussen de voorgevel en de binnenplaatsen gesloopt en vervangen door een opbouw, 
waardoor hier een volwaardige verdieping ontstond. 

In 1997 onderging het gebouw een renovatie waarbij het merendeel van de ramen in de 
buitengevels vervangen werden (deze waren in het verleden al meermaals vervangen) en de 
binnenplaatsen door een glaskap werden afgedekt. 
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7. Globale waardenstelling en aanbevelingen 

Plein 1 werd in 1978 aangewezen als rijksmonument. In bijlage 1 is de redegevende beschrijving van 
de RCE bij dit aanwijzingsbesluit opgenomen. Het vastleggen van de waardestelling van het pand 
geschiedt volgens de Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek 2009 en bestaat uit een externe 
en een interne waardenstelling. Dit met uitzondering dat deze waardestelling niet het gehele 
gebouw, maar alleen de vijf hotspots zal beschrijven. 

Externe waardenstelling  
De externe waardenstelling geschiedt volgens de volgende vijf aspecten: 

algemene historische waarden; 
stedenbouwkundige of ensemblewaarden; 
architectuurhistorische waarden; 

- bouwhistorische waarden; 
gebruikshistorische waarden. 

Elk van deze aspecten wordt, voor zover relevant, getoetst aan de hand van de criteria gaafheid, 
authenticiteit en zeldzaamheid. Bij het opstellen van de waardering wordt geen rekening gehouden 
met de bouwtechnische toestand, gebruikersbelangen, eventuele ontwerpoverwegingen of 
financiele aspecten. De beschrijving van de externe waardestelling is nog globaal, omdat er nog 
geen volledig inzicht is in de geschiedenis van het gebouw. 

Algemene historische waarden 
Het pand heeft een hoge algemene historische waarde als tastbare herinnering aan de sociaal-
economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad Den Haag en het Binnenhof, met 
name in de periode van het midden van de 19e  tot aan het midden van de 20e  eeuw. De bouw en 
ontwikkeling van het gebouw herinneren tevens aan de groei van het Ministerie van Koloniën in die 
periode en daarmee aan Nederland als koloniale mogendheid. 

Het gebouw vormde soms letterlijk de achtergrond voor vele 
verkiezingswinsten en -nederlagen en is als zodanig veelvuldig vereeuwigd in kranten en op 
televisie. 

Stedenbouwkundige of ensemblewaarden 
Het perceel is gelegen op de hoek van het Binnenhof en het Plein, een locatie met een lange 
historie die onder andere de omvang van de tuin van het in de 19e  eeuw verdwenen Huygenhuis uit 
de 17e  eeuw markeert. Het gebouw vertegenwoordigt eveneens de eerste voorname stap in de groei 
van het Binnenhofcomplex tot voorbij de grenzen van het oude Binnenhof zelf. Door de situering 
van het gebouw op de hoek van het Binnenhof en het Plein heeft het gebouw een zeer markante 
ligging aan het Plein, bij het Binnenhof en tegenover het Mauritshuis. Het gebouw vormt een 
ensemble met de andere historische gebouwen van het Binnenhofcomplex en met name met 
Binnenhof 7, dat als uitbreiding op Plein 1 gebouwd is en waarmee het ook fysiek verbonden is. De 
stedenbouwkundige kwaliteit wordt enigszins aangetast door de hoofdingang van de Tweede 
Kamer uit begin jaren '90, die door zijn opzet de zuidoostgevel van Plein 1 nagenoeg volledig aan 
de openbare ruimte heeft onttrokken. 

Architectuurhistorische waarden 
Het gebouw heeft een hoge architectuurhistorische waarde als onderdeel van het inmiddels sterk 
geslonken oeuvre van Willem Nicolaas Rose. Daarnaast vormt het nog het enige resterende 
gebouw van de door hem beoogde verandering en uitbreiding van het Binnenhof in de tweede helft 
van de 19e  eeuw. 
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De kwaliteit van het exterieur van het gebouw, ontworpen in de voor Rose kenmerkende, op Karl 
Friedrich Schinkel geïnspireerde bouwstijl, is hoog. De voor die tijd vernieuwende architectonische 
vormgeving van het gebouw, verwant aan Schinkels Bauakademie in Berlijn, is onder andere 
zichtbaar in de toepassing van de gelede attiek, flauw hellende en vanaf de straat niet zichtbare 
dakvlakken en de ornamentiek van onder andere de innovatieve gietijzeren gevelelementen. Dit 
maakt het gebouw tot een architectuurhistorisch waardevol object. 
De gevels die bij de uitbreidingen van 1883 en circa 1895 tot stand zijn gekomen werden 
nauwkeurig aangesloten op de oorspronkelijke gevels en zelfs deels opgebouwd uit elementen die 
behoorden tot gevels die in die respectievelijke bouwfases verdwenen, zoals de gietijzeren 
gootconsoles en raampartijen. Met de uitbreiding van circa 1895, waarbij de westelijke 
hoekrisalieten aan het gebouw werden toegevoegd, lijkt de uiterlijke verschijningsvorm van het 
gebouw zelfs te worden vervolledigd. Om deze reden kan worden gesteld dat de uitbreidingen geen 
afbreuk doen aan de architectuurhistorische waarde van het pand en deze zo niet zelfs verhogen. 
De architectuurhistorische kwaliteit van de gevels wordt wel enigszins aangetast door de huidige 
ramen, die beeldbepalend zijn maar in materialisering, detaillering en indeling afwijken van de 
oorspronkelijke vensters. De waarde wordt ook enigszins aangetast door latere wijzigingen die het 
gevelbeeld vertroebelen, zoals de zijingang aan de zijde van het Mauritshuis, de wijzigingen in 
gevelinvulling in de zuidwestgevel ter hoogte van de expeditieruimten en de doorbraken die 
gemaakt zijn om de verbindingsbrug met de entree van de Tweede Kamer te kunnen maken. 
De oorspronkelijke plattegrondstructuur van het huidige gebouw is grotendeels bewaard gebleven, 
maar wordt wel enigszins vertroebeld door latere uitbreidingen en wijzigingen. Daarbij gaat het niet 
alleen om de wijzigingen uit de moderne tijd als de transformatie van de zuidwestelijke hoek van 
het gebouw tot verkeersruimte in het begin van de jaren '90 en de inpassing van toiletgroepen en 
noodtrappenhuizen aan het begin van de jaren '8o, maar ook om de oudere wijzigingen. De 
aanpassing van de vestibule en het hoofdtrappenhuis in 1931, waarbij de ontsluiting van alle 
verdiepingen ingrijpend werd gewijzigd, heeft een groot gedeelte van de oorspronkelijke routing in 
het gebouw onherkenbaar gemaakt. Terwijl de uitbreidingen van 1883 en circa 1895 in gevelopbouw 
het ontwerp lijken te vervolledigen, vormen deze in het interieur in zekere zin wel een aantasting 
van de oorspronkelijke (plattegrond)structuur. In de oorspronkelijke situatie beschikte de 
plattegrond over een heldere structuur van een U-vormige gang met daar aangrenzende kantoren, 
die enigszins doet denken aan de corridorstructuur die Rose eerder bij het Coolsingelziekenhuis 
toepaste. Bij de uitbreiding van 1883 werd getracht de gang als omgang te vervolledigen, maar door 
de nieuwe gang vrij smal te houden en de kantoren meer gedrongen, kreeg de gang in hiërarchie 
een secundair karakter. Voor de uitbreiding in 1895, waarbij in de westelijke hoekrisalieten kantoren 
werden toegevoegd aan het gebouw, werd tevens de bestaande corridorstructuur uitgebreid met 
'zijgangen', eveneens smaller en secundair in de hiërarchie. Beide uitbreidingen resulteerden in een 
enigszins rommelige, ruimtelijke structuur, welke in negatieve zin werd versterkt door de inpassing 
van de toiletgroepen, de noodtrappenhuizen en de inrichting van de zuidwestelijke hoek van het 
gebouw tot belangrijke verkeersruimte, waardoor het gebruik en belang van deze smalle gangen 
toenam. 
Het interieur en bijhorende afwerkingen is op de meeste verdiepingen vrij gaaf bewaard gebleven 
en is vooral op de eerste verdieping van een hoge kwaliteit. Ook het interieur van de uitbreidingen 
uit 1883 en uit circa 1895 sluit hierop aan en draagt bij aan de architectuurhistorische waarde van 
het gebouw als uitdrukking van de status van het gebouw en de gebruikers. 

Bouwhistorische waarden 
Het pand heeft een hoge bouwhistorische waarde doordat het oorspronkelijke ontwerp een aantal 
zeer innovatieve elementen bevatte, zoals een zeer vroege toepassing van gewalste ijzeren 
1-profielen in de verdiepingsvloeren, een geheel in gewalst smeedijzer en gietijzer uitgevoerde 
kapconstructie, spouwmuren en gietijzeren gevelelementen. Ook het concept van flauwhellende, 
met zink beklede dakvlakken was voor die tijd modern. Oorspronkelijk beschikte het gebouw ook 
over een innovatief installatieconcept voor ventilatie en verwarming, gietijzeren kozijnen en 
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dubbele ramen, maar omdat deze niet goed functioneerden zijn deze nu niet meer aanwezig. De 
bouwhistorische waarde van het pand wordt verder verhoogd door het feit dat de verschillende 
bouwfasen die het pand kent nog in meer of mindere mate afleesbaar zijn. Mede door de 
ontwerpbeslissingen die bij de grote uitbreidingen van het gebouw in 1883 en circa 1895 gemaakt 
zijn, is het nog mogelijk om de oorspronkelijke omvang en structuur van het gebouw te herkennen. 
Als bouwhistorisch waardevol element uit de oorspronkelijke bouwperiode moet daarnaast de 
vergaderkamer op de eerste verdieping worden genoemd. Daarnaast dragen de oorspronkelijke 
stuc-op-rietplafonds, schouwen, zuilen van de vide, lambriseringen en paneeldeuren bij aan de 
bouwhistorische waarde van het gebouw. 
Door de wijze waarop de wijzigingen uit de eerste helft van de 20e  eeuw op het gebied van 
materialisering en detaillering zijn uitgevoerd is deze tijdslaag eveneens nog goed herkenbaar, wat 
ook bijdraagt aan de afleesbaarheid van de bouwhistorie en de ontwikkeling van het gebouw. Uit 
deze periode moet de zorgvuldige toepassing van marmer in open-boekpatroon in de vloer van de 
vestibule worden genoemd. 

Gebruikshistorische waarden 
Het gebouw heeft een hoge gebruikshistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 
een regeringsgebouw uit het midden van de 19e  eeuw, waarvan de plattegrondstructuur en 
bijhorende interieurelementen en -afwerkingen nog relatief intact zijn gebleven. De oorspronkelijke 
hiërarchie in het gebruik van de verdiepingen is nog altijd afleesbaar door de verschillende mate 
van rijkheid aan afwerkingen op de verschillende bouwlagen. Ook de verdiepingshoogte refereert 
duidelijk aan deze hiërarchie. Op de kantoorverdiepingen is tussen de kamers onderling eveneens 
hiërarchie te ontdekken in de mate van rijkdom van de afwerkingen, waarbij geldt dat de statuur 
van de hoekkamers in algemene zin hoger is dan die van de tussenliggende kamers. 
De uitbreidingen gedurende het eind van de 19e  en het begin van de 20e  eeuw verwijzen naar het 
toenemende belang van het Ministerie van Koloniën in deze periode en vormen daarmee een 
tastbare herinnering aan de ontwikkeling van ons land. De wijzigingen die in de eerste helft van de 
20e  eeuw zijn doorgevoerd, waaronder het inrichten van bureelkamers op de begane grond en het 
mede als gevolg daarvan ingrijpend veranderen van de vestibule en het hoofdtrappenhuis 
vertroebelen het beeld van het oorspronkelijke gebruik enigszins, maar vertegenwoordigen 
eveneens een nieuwe stap in deze ontwikkeling van het gebruik van het gebouw. 

Interne waardenstelling 
De interne waardenstelling is op de tekeningen in bijlage 3 gedetailleerd weergegeven. Hieruit is 
herleidbaar welke delen van het gebouw welke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende waarden: 

Hoge cultuurhistorische waarde (blauw aangeduide onderdelen): behoud noodzakelijk 
Positieve cultuurhistorische waarde (groen): behoud wenselijk 
Onbekend (paars): Nader onderzoek wenselijk 
Indifferente cultuurhistorische waarde (geel): behoud niet noodzakelijk 

Waardenstelling exterieur bouwmassa 
De oorspronkelijke exterieuronderdelen van het pand hebben een hoge cultuurhistorische waarde 
als drager van het oorspronkelijke ontwerp. De tot de uitbreidingen van 1883 en circa 1895 
behorende onderdelen van het exterieur vormen een verlengde van het oorspronkelijke ontwerp en 
met name de westelijke hoekrisalieten completeren het gevelbeeld in zekere zin, zodat deze 
onderdelen eveneens een hoge cultuurhistorische waarde hebben. Latere toevoegingen en 
aanpassingen van de gevels zoals de ramen uit het einde van de jaren '90, de aansluitingen en 
puien van de verbindingsbrug naar de hoofdentree van de Tweede Kamer en de toegevoegde 
deuren op begane grondniveau vormen een vertroebeling van de 19e eeuwse ontwerpen en zijn 
daarom van indifferente waarde. De oorspronkelijke dakvlakken, met hun flauwe dakhelling en 
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zinken bekleding zijn vanwege de vrij vroege toepassing van een hoge cultuurhistorische waarde. 
De recente veranderingen aan het dak van een indifferente cultuurhistorische waarde. 

Waardenstelling interieur 
Alle oorspronkelijke bouwdelen zoals de bouwkundige hoofdstructuur van wanden en vloeren, 
alsmede de nog bewaard gebleven interieurelementen en -afwerkingen zijn van hoge 
cultuurhistorische waarde omdat deze de tastbaar bewaard gebleven herinnering aan het ontwerp 
en het gebruik van het pand vormen. De tot de uitbreidingen van 1883 en circa 1895 behorende 
hoofdstructuren zijn weliswaar niet met eenzelfde kwaliteit als het oorspronkelijke bouwdeel 
ontworpen en zijn nog altijd herkenbaar als een ietwat moeizaam compromis, maar maken 
tegelijkertijd onmisbaar onderdeel uit van de ontwikkeling én het gebruik van het pand, waarin de 
sterke hiërarchische structuur van de organisatie ook aan de vormgeving van het gebouw 
afleesbaar is. De hiërarchie van de verschillende verdiepingen en bouwdelen is een belangrijk 
element in de gebruikshistorie van het pand, omdat dit een tastbare herinnering vormt aan de 
ordening van de maatschappij destijds. Daarnaast houdt deze hoofdstructuur direct verband met 
de vorm en locatie van de grotendeels gaaf bewaard gebleven interieurelementen uit deze 
bouwfasen, zoals de geornamenteerde stuc-op-rietplafonds, lambriseringen, deuren en schouwen, 
die alle een hoge kwaliteit hebben. Dit maakt dat ook de ruimtelijke structuur en afwerkingen van 
de uitbreidingen een hoge cultuurhistorische waarde toebedeeld hebben gekregen. 
De interieurelementen en afwerkingen uit het begin van de 20e  eeuw sluiten in algemene zin 
minder goed op de 19e  eeuwse ontwerpen aan, maar zijn qua uitvoering van zodanige kwaliteit of 
vormen een belangrijk aspect in de afleesbaarheid van de ontwikkeling van het gebruik, dat hieraan 
een positieve cultuurhistorische waarde is toegekend. Alle latere ingrepen als de toevoeging van de 
noodtrappenhuizen, de herinrichting van de zuidwestelijke hoek van de plattegrond en de 
inrichting van de ruimte op de vierde verdieping tussen het hoofdtrappenhuis en de voorgevel en 
bijbehorende elementen als installaties, koven en afwerkingen vormen een vertroebeling van de 
eerdere ontwerpen voor het gebouw en zijn daarom van indifferente cultuurhistorische waarde. 

Waardenstelling hotspot 1, de zuidoostgevel en de daaraan grenzende ruimten: 
De zuidoostgevel als geheel in van een hoge cultuurhistorische waarde, met uitzondering van de 
moderne ramen en de onderdelen die tijdens het maken van de verbindingsbrug met het Tweede 
Kamer-gebouw zijn toegevoegd, deze elementen zijn van een indifferente cultuurhistorische 
waarde. 
De tot de oorspronkelijke situatie, de uitbreiding uit 1883 en de uitbreiding uit 1895 behorende 
onderdelen van de constructie, plattegrondstructuur en afwerkingen zijn van een hoge 
cultuurhistorische waarde. De wijzigingen die in de eerste helft van de 20e  eeuw zijn doorgevoerd 
als de inrichting van de bureelkamers op de begane grond zijn van een positieve cultuurhistorische 
waarde. Latere wijzigingen als de inpassing van de noodtrappenhuizen, de verkeerszone in de 
zuidwestelijke hoek van de plattegrond zijn van een indifferente cultuurhistorische waarde. 

Waardenstelling hotspot 2, de voormalige hoofdentree, de vestibule en het hoofdtrappenhuis: 
De tot de oorspronkelijke situatie, de uitbreiding uit 1883 en de uitbreiding uit 1895 behorende 
onderdelen van de constructie, plattegrondstructuur en afwerkingen zijn van een hoge 
cultuurhistorische waarde. De uit 1931 daterende elementen van de vestibule en het 
hoofdtrappenhuis, waarvan de uitgangspunten voor de verbouwing ver van het oorspronkelijke 
ontwerp af staan, maar qua uitvoering en detaillering een hoge kwaliteit hebben en bovendien als 
een relatief gaaf ensemble bewaard gebleven zijn, zijn van een positieve cultuurhistorische waarde. 
Latere wijzigingen als de puien bij het hoofdtrappenhuis, de aanpassingen van de lift zijn niet van 
waarde. 
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Waardenstelling hotspot 3, de binnenplaatsen: 
De nog tot de oorspronkelijke situatie, de uitbreiding uit 1883 en de uitbreiding uit 1895 behorende 
gebouwonderdelen, waaronder hier ook de ramen zijn van een hoge cultuurhistorische waarde. De 
aanbouwen uit de eerste helft van de 20e  eeuw, met hun stijlelementen als paneeldeuren en de 
fraaie stalen latei van de meest zuidelijke aanbouw zijn van een positieve cultuurhistorische 
waarde. De lage, in detaillering afwijkende aanbouw in de noordelijke binnenplaats is van een 
indifferente cultuurhistorische waarde. 

Waardenstelling hotspot 4, de zolders, kapconstructies en dakvlakken: 
Alle tot de oorspronkelijke situatie, de uitbreiding uit 1883 en de uitbreiding uit 1895 behorende 
gebouwonderdelen, waaronder de kapconstructies en de dakvlakken zijn van een hoge 
cultuurhistorische waarde. Het gewelfde plafond boven het hoofdtrappenhuis is oorspronkelijk en 
ook van een hoge cultuurhistorische waarde. De recente veranderingen aan het dak, waaronder de 
realisatie van de overkappingen over de binnenplaatsen en de verhoogde dakvlakken bij de 
voorgevel en boven de zuidwestelijke liften zijn van een indifferente cultuurhistorische waarde. De 
liftmachinekamer boven het hoofdtrappenhuis, die oorspronkelijk uit de verbouwing van 1931 stamt 
en begin jaren '90 werd vergroot en gemoderniseerd is niet van waarde. De scheidingswanden, 
afwerkingen en andere onderdelen die behoren tot de in de jaren '5o toegevoegde indeling van de 
zuidelijke zolder, het noodtrappenhuis en de in de begin jaren '90 toegevoegde liftmachinekamer 
en ruimte aan de voorgevel zijn van een indifferente waarde. 

Waardenstelling hotspot 5, het uit 7883 daterende bouwdeel• 
Alle tot de uitbreiding van 1883 behorende onderdelen zijn van een hoge cultuurhistorische waarde, 
omdat ze de sterke hierarchie in het gebruik van het gebouw reflecteren en relatief gaaf bewaard 
zijn. Interne wijzigingen uit de eerste helft van de 20e  eeuw zijn van een positieve cultuurhistorische 
waarde. Recentere wijzigingen, als de gevelinvullingen en de herindeling van de begane grond zijn 
van een indifferente cultuurhistorische waarde. 

Aanbevelingen  
Achter de huidige, niet-monumentale afwerkingen van het pand bevinden zich naar verwachting 
nog de nodige bouwsporen. Het is aan te bevelen om een aanvullende inspectie naar 
bouwhistorische sporen te doen op het moment dat er bij een eventuele toekomstige verbouwing 
niet-monumentale afwerklagen, zoals verlaagde plafonds en voorzetwanden verwijderd worden. 
Specifieke aandacht is in dat opzicht wenselijk voor het plafond in de meest zuidwestelijke 
kantoren op de tweede en derde verdieping en de plafonds die niet goed op de maten van de 
ruimte en haarden aansluiten, de mogelijkheid dat deze plafonds niet oud, maar replica's zijn is 
hier niet uit te sluiten. 
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Bronnen 

D. Smit, Het belang van het Binnenhof. Twee eeuwen Haagse politiek, huisvesting en 
herinnering, Amsterdam 2015 

H. Berens, W.N. Rose 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001 

C. van der Peet / G. Steenmeijer, Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn 
voorlopers, Rotterdam 1995 
De Fabryck, Demarcatierapport Binnenhofcomplex, onderdeel gebouw K, 2012 

Rijksgebouwendienst Bureau Rijksbouwmeester adviesgroep Monumenten in Rijksbezit, 
Bouwhistorische documentatie en waardebepaling "De vensters", 1996 

Onderzochte archieven 

- 	Gemeentearchief Den Haag 
- Archiefstukken als aangeleverd door Rijksvastgoedbedrijf 

Verantwoording illustraties 

Illustraties en foto's door de auteurs, tenzij met een bronvermelding aangeduid. 
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Monumentnummer*: 17880 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Smallepad 5 
3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
www.cultureelerfgoed.n1 

T 033 421 74 21 
F 033 421 77 99 
E info@cultureelerfgoed.nl  

Status: 	 rijksmonument 

Inschrijving register*: 17 oktober 1978 
Kadaster deel/nr: 	5145/57 

Woonplaats* 	 Gemeente* 	 Provincie* 

's-Gravenhage 	 's-Gravenhage 	 Zuid-Holland 

Straat* 	Nr* 	Toev. * 	Postcode* 	Woonplaats* 	Situering 	Locatie 

Plein 	1 	 2511 CR 	's-Gravenhage 

Kadastrale gemeente* 

'S-GRAVENHAGE F F 

Sectie* 	Kad. object* 	Appartement 	Grondperceel 

1988 

Rijksmonumentoinschrijving** 

Voormalig ministerie van Kolonien, thans ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Gebouw in eclectische trant, aanbesteed in 1852, ontworpen door W.N.Rose en voltooid in 1860. Gepleisterd 
blokvormig gebouw, bestaande uit parterre en drie verdiepingen van nagenoeg gelijke hoogte, gescheiden door 
geprofileerde waterlijsten. Het middendeel van de voorgevel en de hoeken worden gemarkeerd door risalieten. De 
binnen rechthoekige omlijstingen geplaatste vensters hebben op symmetrische wijze ten opzichte van de middenas 
gevarieerde breedten. In de eerste verdieping dragen de vensters hoofdgestellen; de vensters van de tweede en 
derde verdieping hebben geprofileerde omlijstingen met bladlijsten en oreilles. 

De hoekrisalieten hebben brede vensters met driedelige, getoogde raamomlijstingen. De kroonlijst wordt gedragen 
door klossen, waaronder consoles en bekroond door een balustrade met kruisvormige vullingen. In de hal op de 

eerste verdieping vier paar dubbele gietijzeren zuilen met palmetkapitelen en grote voluten met bladornament. 

Op deze verdieping aan de voorzijde de vergaderzaal met betimmeringen en stucplafond, waarvan de hoeken bezet 
zijn door rozetten en wapenschilden. De van snijwerk in mengvormen tussen renaissance, Lodewijk XIV en Lodewijk 
XV voorziene betimmering wordt aan de korte zijden van de zaal onderbroken door een portret van de jonge 
koningin Wilhelmina door W.Maris, gevat in gesneden omlijsting, en door een schouw met marmeren mantel in 
Empirevormen, waarboven een spiegel in gesneden omlijsting, bekroond door leeuwen, die het Nederlandse wapen 

vasthouden. 
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

De dubbele toegangsdeuren hebben een versiering met panelen. In deze zaal voorts een langwerpige tafel met 19 
stoelen in Lodewijk XVI-STIJL en portretten van alle gouverneurs-generaal van het v.m. Nederlands Indie tussen 
1610 en 1945, in neo-barokke omlijstingen. Kristallen kroonluchter. 

De eerste verdieping telt voorts verscheidene kamers met stucplafonds, omzoomd door een palmettenlijst en in het 
middendeel versierd met bladmotieven en bloemen. Sommige kamers hebben betimmeringen en schouwen met 
marmeren mantel en houten bovenstuk, waarin spiegels met omlijsting van snijwerk. 
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