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1. Inleiding 

De vraagstelling voor het cultuurhistorisch onderzoek van het complex 

Tweede Kamer concentreert zich op een achttal plaatsen waar in verband 

met de aanstaande renovatie van het Binnenhofcomplex interventies 

worden voorzien. De plaatsen waarvoor nader cultuur- en bouwhistorisch 

onderzoek is vereist, zijn de volgende zogenoemde hotspots: 

1. Voorhuis en hoofdtrappenhuis Binnenhof la 
Omschrijving in het Programma van Onderzoek (Pv0): Routing van de VIP-

entree van Binnenhof 1A. Van de entree 1A via trappen en lift tot aan de 

eerste verdieping. 

2. Vertrekken Raad van State 

Omschrijving in het PvO: De geschiedenis van het appartement in het 

Nieuw Stadhouderlijk Kwartier waar nu de Raad van State is gepositioneerd 

(■ Volle Raadzaal, 	 ). 

3. Gevelbeeld huizenrij Hofplaats 

Omschrijving in het PvO: De ontwikkelingsgeschiedenis van de huizenrij 

(het gevelbeeld) aan de Hofplaats en (overgebleven) structuren. Wat zijn de 

belangrijkste fases en ontwikkelingen van het gevelbeeld? 

4. Kortenhorstvleugel 
Omschrijving in het PvO: De begane grond zal meer naar buiten worden 

gericht met grote ruimten en toegangen naar de Hofplaats. In tegenstelling 

tot hotspot 3 hoeft hier enkel de begane grond onderzocht en gewaardeerd 

te worden. 

5. Landsdrukkerij 

In de voormalige Landsdrukkerij wordt structuurherstel gepleegd, recente 

aanpassingen en indelingen worden ongedaan gemaakt. Inzicht in de oor-

spronkelijke indeling is hierbij van belang. 

6. Pompgebouw 

Het interieur van het pompgebouw is in zijn geheel een hotspot. In de plan- 

vorming wordt het gebouw intern geheel vernieuwd. 

7. Hofpoort 

De ontwikkelingsgeschiedenis van de Hofpoort. De belangrijkste fases in de 

geschiedenis van deze poort. Tevens verbinding met belendende panden 

(doorloop op de eerste verdieping). 
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8. Schepelhuis en Goudsmidskeurhuis 

Inzicht in de bestaande (en historische) interne indeling en structuur van 
het Schepelhuis en Goudsmidskeurhuis. 

Het cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling van deze acht onderde-
len dient een drietal doelen: 

voor het maken van de juiste ontwerpkeuzen en als inspiratie 

als ondersteuning voor de toetsende rol van de adviseurs van het Rijksvast-
goedbedrijf 

als ondersteuning voor de Gemeentelijke monumentenzorg Den Haag en 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor weging van de plannen en 
het verlenen van de omgevingsvergunning 

Het onderzoek naar de acht hotspots en de rapportage hiervan heeft 

plaatsgehad in de maanden februari-mei 2019 
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2. Projectgegevens 

Binnenhof la, 2, 3 (voormalig Nieuw Stadhouderlijk Kwartier, voormalige 
Landsdrukkerij, pompgebouw en Hofpoort) 

2513 AA Den Haag 

Kadastraal nummer: Sectie F nummer 2218 

Monumentstatus: Rijksmonument 

Monumentnummer: 17472 

Inschrijving register: 11.01.1967 

Omschrijving registerblad: 

Voormalig paleis van prins Willem V, thans in gebruik bij de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal, in de jaren 17774793 gebouwd door P.L. Gunckel; 

strakke natuurstenen gevel in sobere LodeWijk XVI-vormen; inwendig zijn 

de balzaal Willem V (thans vergaderzaal) en de rijke en kleurige Lodewijk 

XVI versiering aan de zogenoemde Ministeriekamer nog in stand gebleven. 

Monumentenregister Den Haag: Paleisgebouw in de zuid-oosthoek van 

het Binnenhofcomplex uit 1777-1793 in Lodewijk XVI-stijl bestaande uit 3 

bouwlagen onder een samengestelde kap. Het pand is 16 traveeën breed, 

waarvan de linker en rechter drie traveeën als risalieten zijn uitgevoerd. (...) 

Het complex heeft in hoofdstructuur zijn laat 18de-eeuwse opzet behou-

den, maar is voor wat het interieur betreft, met uitzondering van de goed 

geconserveerde Stadhouderskamer, sterk bepaald door wijzigingen en 
aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw. (...) 

De bordestrap (hoofdtrap), ontworpen door rijksbouwmeester D.E.C. 

Knuttel, is aangebracht ter vervanging in 1895 van de oorspronkelijke trap, 

terwijl de vertakking naar de zaal waarschijnlijk is ontstaan rond 1806 toen 
het Binnenhof de functie van koninklijk paleis kreeg. 

Binnenhof 6 (voormalig goud- en zilversmidskeurhuis) 
2513 AA Den Haag 

Kadastraal nummer: Sectie F nummer 1986 

Monumentstatus: Rijksmonument 
Monumentnummer: 17474 

Inschrijving register: 11.01.1967 
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Omschrijving registerblad: 

Het voormalige goud- en zilversmidskeurhuis uit het tweede kwart van de 

17de eeuw (1650-1699) met een fraai gebeeldhouwd fries. 

Monumentenregister Den Haag: Smalle lijstgevel met brede houten ven-

steromlijstingen. Hardstenen negblokken boven venster en poort. Ge-

velsteen met gildewapen 't Goutsmits Keurhuys. Cartouche met gouden 

bokaal op rond fond boven ingang. 

Bescherming: Het gehele Binnenhof is onderdeel van een beschermd stads-

gezicht. 

Opdracht: Cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling van acht 'hot-

spots' binnen het complex Tweede Kamer der Staten-Generaal: gebouw A 

en B 

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf 

Projectmanager 

Opdrachtnemers: 

Bureau voor bouwhistorisch onderzoek en restauratie 
(hoofdaannemer) 

Bureau Voor Bouwhistorisch Onderzoek 

Restauratie — Bouwhistorisch Onderzoek 
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1 Noordgevel van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier in 1937. In het rechter avant-corps bevindt zich de 
entree tot het gebouw. (RCE) 

2 De waarschijnlijk vroegste ontwerptekening voor het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier door architect F.L. 
Gunckel. De rooilijn van de voorgaande bebouwing is zichtbaar in het galerijgedeelte en het voorhuis. In 
deze fase is er nog sprake van een open voorhuis dat rechtstreeks in verbinding staat met de galerijen. 
(Nationaal Archief) 
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3.1 Voorhuis Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 

Het voorhuis is gelegen in het westelijk avant-corps van de nieuwe vleu-

gel van het Stadhouderlijk Kwartier, dat in de periode 1777-1785 is gere-

aliseerd. In het derde kwart van de 18de eeuw, wanneer prins Willem V 

stadhouder wordt, is een uitbreiding van het bestaand Oud Stadhouderlijk 

Kwartier langs het Buitenhof noodzakelijk. Niet alleen vanwege het groei-

end gezin van de prins, maar vooral wegens het ontbreken van representa-

tieve ruimten voor ontvangsten. (afb. 1) 

In 1776 verlenen de Staten van Holland toestemming voor de bouw van 

een nieuwe vleugel aan de zuidzijde van het Binnenhof. De financiering van 

de bouw, de inrichting en het onderhoud worden door de Staten gedragen. 

Op de plaats van onder meer het oude Comptoir-Generaal dat juist in deze 

tijd ten oosten van de Hofpoort een nieuw kantoor krijgt en het Stadhou-

derlijk Koffijhuis, is ten noorden van de gracht de nieuwbouw gepland. 

Architect F.L. Gunckel als opvolger van hofarchitect Pieter de Swart, is ver-

antwoordelijk voor het ontwerp en ontvangt 900 gulden 'tot het formeren 

van de plans en teekeningen ter verbetering van het stadhouders quartier'. 

Controleur-generaal van 's Lands fortificatiën C.J. van der Graef is aange-

steld als directievoerder over de nieuwbouw. De bouw vindt plaats tussen 

1777 en 1785, terwijl de afwerking van het interieur nog tot 1792 duurt. 

De nieuwbouw bestaat uit twee gedeelten, namelijk het gebouw ten noor-

den van de Hofgracht, gelegen aan de zuidzijde van het Binnenhof en een 

complex met dienstvertrekken aan de zuidzijde van de Hofgracht. Hier-

voor wordt het uit de 17de eeuw daterende zogenoemde Cingelhuis met 

U-vormige plattegrond geïncorporeerd in een groter bouwdeel. Hiervoor 

moet echter nog een aantal particuliere woningen aan de Hofsingel worden 

verkregen. De verbinding tussen beide bouwdelen aan weerszijden van de 

gracht vindt plaats door in eerste instantie één verbinding aan de westzijde, 

later gevolgd door een tweede aan de oostzijde. Een gedeelte van de gracht 
wordt overkluisd. 

1776-1778 	Het voorhuis is een vrijwel vierkante ruimte met een breedte 

van drie traveeën. De waarschijnlijk vroegste ontwerptekening, waarop de 

rooilijn van de voorgaande bebouwing nog zichtbaar is, toont een voor-

huis met een open karakter. (afb. 2) Aan drie zijden lijkt het voorhuis in 

open verbinding te staan met het Binnenhof (noordzijde), de galerij voor 

15 
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3 Detail van een tweede ontwerptekening 
waarbij sprake is van een centrale entree 
vanaf het Binnenhof. De toegang tot het 
trappenhuis. vindt plaats via een gang. ca. 
1770 (RCE) 

4 Detail van een vierde plattegrond waarjn 
in de zuidmuur van het voorhuis (glas-) 
deuren aanwezig zijn. ca.1770 (RCE) 

5 In het voorhuis is in de noordelijke breedtetravee een driede-
ling aangebracht. Centraal een tochtportaal met een ruimte 
aan weerszijden.1949 (RCE) 
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het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier en een nevenvertrek (oostzijde) en het 

hoofdtrappenhuis en een zijgang (zuidzijde). Aan de westzijde is een verbin-

ding met de doorgetrokken galerij langs de 17de-eeuwse Buitenhofvleugel 

van het Oud Stadhouderlijk Kwartier. Een tweede tekening van de begane 

grond geeft voor het voorhuis, hier 'vestibule' genoemd, meer geslotenheid 

aan. (afb. 3) De entree is in de middelste travee aan het Binnenhof. De open 

verbinding met de galerijen aan oost- en westzijde blijft gehandhaafd. Het 

hoofdtrappenhuis is vanuit de middelste travee toegankelijk. Op een derde 

plattegrond is de doorgang in de middelste travee van de zuidmuur naar 

het hoofdtrappenhuis dichtgezet. De toegang tot het trappenhuis loopt 

hier via de doorgang in de westelijke travee van de zuidmuur die uitkomt 

op een oudere gang, van waaruit het trapportaal van de hoofdtrap wordt 

bereikt. Deze zeer omslachtige routing voor het betreden van de repre-

sentatievertrekken op de bel-etage is onwenselijk. Een vierde 'Plan van de 

Begaane-grond of Rez de Chaussee van 't Stadhouders quartier in 's !lage' 

geeft in de achtergevel (= zuidmuur) van het voorhuis drie doorgangen met 

vermoedelijk glasdeuren weer. (afb. 4) Het trapportaal is op deze wijze door 

twee doorgangen toegankelijk. Op deze tekening is geen sprake meer van 

een open verbinding met de galerij aan de westzijde van het Binnenhof. 

Wat betreft de oorspronkelijke afwerking van het interieur van het voorhuis 

is niets bekend. De geleding van de penanten doet vermoeden dat hier een 

cassettenplafond, waarschijnlijk in stuc uitgevoerd, aanwezig was. In de 

geleding van de wanden zijn in twaalf vakken deuren, vensters en blindnis-

sen aangebracht. Er is een stenen vloer aanwezig, zoals gebruikelijk in een 
voorhuis. 

1887-1889 	In de jaren 1887-1889 vindt onder Rijksbouwmeester Knuttel 

een modernisering plaats. De huidige wand- en plafondafwerking dateert 

van die interventie. Hiervan resteren geen tekeningen. Uit het bestek ervan 

blijkt echter dat de vloer, wanden en plafond een volledig nieuwe afwerking 

krijgen, al zal het niet veel hebben verschild met de 18de-eeuwse uitmon-
stering. 

1949 Op de plattegrond is een driedeling aangegeven van de voorste 

breedtetravee (noordzijde) van het voorhuis. (afb. 5) Op deze wijze is een 

tochtportaal gecreëerd met aan weerszijden een ruimte (garderobes?) die 

zowel met het tochtportaal als het voorhuis is verbonden. 

17 



6 Plattegrond en drie wandaanzichten van het voorhuis. De driedeling van de noordelijke 
breedtetravee heeft plaatsgemaakt voor een beperkt trochtportaal. 1950 (RCE) 

7 De gedenktafel naar ontwerp van Aldo van Eyck in 1960 in het voorhuis geplaatst. In 
tweede instantie worden de vier kolommen met bronzen gedenkplaten toegevoegd als 
afscherming van de gedenktafel (1978?). (Herkomst internet) 
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In de zuidmuur zijn drie doorgangen aanwezig naar het grote trappenhuis 
(midden en oost) en naar de achtergelegen gang (westzijde). 

Het voorhuis heeft in de oostmuur ook nog een doorgang naar de galerij. 

1950-1951 	De tekening bestaat uit een plattegrond met vloerpatroon en 

vier wandaanzichten. (afb. 6) De driedeling van de voorste travee is ver-

vangen door een tochtportaal voor de hoofdentree. Het vloerpatroon uit 

1887-1889 is een weerspiegeling van het cassettenplafond. Met verschil-

lende kleuren natuursteen is hier een patroon met ingeschreven cirkels in 

een vierkant ('cassetten') met daartussen een weerspiegeling van de balken 

(rechthoekige velden). Op de tekening is verder het aanwezige meubilair 

aangegeven: twee rugloze banken (tabouret) en zes kandelabers. 

Vloer: opgedeeld in 15 vakken. De drie traveeën die stroken met vensters 

en doorgangen zijn voorzien van een patroon rondom cirkel; de vakken tus-

sen de penanten hebben een rechthoekige indeling van zerken. 

Achterwand (zuidmuur): Drie deurpartijen met dubbele deuren en half-
ronde bovenlichten. 

Westmuur (is gelijk aan oostmuur): een dubbele deur met halfrond boven-

licht in de linker travee; twee vensters (9-ruits) met halfronde bovenlichten 

en borstwering in de middelste en rechter travee. 

Entreegevel (noordmuur): entree met dubbele deur in het midden zonder 

venster in de halfronde beëindiging boven de entree. Aan weerszijden een 
venster (9-ruits) met halfrond bovenlicht. 

Voor de entree is een portaal getekend. Materiaal is niet herkenbaar, ver-
moedelijk glas. 

1959-1960 	In 1960 wordt in het voorhuis het monument voor de Ere-

lijst voor de Gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog geplaatst. (afb. 

7) Het monument, bestaande uit een tafel van basaltlava waarin de Erelijst 

is geplaatst, is ontworpen door Aldo van Eijck. Het vloerpatroon onder de 

gedenktafel en in de twee aangrenzende vakken is gewijzigd in effen hard-
stenen zerken. 

1978 In 1978 wordt een tekening gemaakt in verband met een wijziging 
in de meubilering. Blijkbaar worden nu pas de vier hardstenen kolommen 

rond de gedenktafel van Aldo van Eyck aangebracht. De 'zuiltjes' worden 

'overeenkomstig het vloerpatroon' geplaatst. Tussen de kolommen komt 
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9 Zuidmuur met toegang tot het hoofdtrappenhuis. 2019 	10 Westmuur waarvoor de gedenktafel. De kolommen zijn ver- 
(auteurs) 	 wijderd en vervangen door metalen paaltjes. 2019 (auteurs) 
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een sierkoord. Tevens worden twee nieuwe tabouretten en twee stoelen 
geplaatst. 

Het tochtportaal heeft twee glazen schuifdeuren. 

Mogelijk zijn in de westelijke travee van de zuidmuur spiegelglazen in het 

venster geplaatst, evenals in de deur en twee vensters van de westmuur. 

1992 Met het gereedkomen van het nieuwe gebouw voor de Tweede 

Kamer is in 1992 de entree voor Kamerleden verplaatst naar het Plein. Het 

voorhuis wordt vanaf dat moment alleen voor officiële ontvangsten ge-

bruikt. Daarnaast is de gedenkplaats, die intussen is uitgebreid met twee 

gedenktekens voor de gevallenen in Nederlands-Indië en voor gevallenen 

tijdens missies en oorlogen na de Tweede Wereldoorlog, altijd voor het 

publiek toegankelijk. 

2007 In de periode 2006-2007 worden twee ontwerpen voor een nieuwe 

tochtsluis getekend. Het eerste ontwerp betreft een tochtsluis met bronzen 

ombouw aan de zijde van het voorhuis. In het tweede ontwerp dat ook 

daadwerkelijk is uitgevoerd, is de tochtsluis omgeven door een organisch 

gevormde ombouw voorzien van perenfineer. (afb. 11) 

2011 Opmetingen van onder meer het voorhuis laten zien dat de opstel-

ling van de vier hardstenen kolommen rondom de gedenktafel nog altijd 

aanwezig is. Op enig moment is besloten de kolommen definitief te verwij-

deren. De koperen gedenkplaat op een van de kolommen is tegenwoordig 

in de zuidmuur opgenomen. 

2019 Het voorhuis heeft nog in grote mate haar oorspronkelijke gedaante 

wat betreft maatvoering, travee-indeling, vensters en deuren. De uitstra-

ling van het interieur wordt bepaald door de uitmonstering van vloer en 

plafond uit het einde van de 19de eeuw. ( afb. 9, 10) Sinds 1960 heeft het 

voorhuis naast entreehal voor de Tweede Kamer een extra functie gekregen 

als herdenkingsplaats voor de Tweede Wereldoorlog met de gedenktafel 

naar ontwerp van Aldo van Eyck. Later zijn daar nog twee gedenktekens aan 
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11 Voor de entree vanaf het Binnenhof is een gesloten tochtportaal aanwezig. 2019 
(auteurs) 
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toegevoegd in de vorm van een gedenkplaat op een kolom en twee digitale 
schermen tegen de oostmuur. 

Forse inbreuk op de ruimtebeleving van het oorspronkelijk voorhuis maakt 

het tochtportaal dat omstreeks 2007 is geplaatst. (afb. 11) In de loop der 

tijd zijn verschillende oplossingen gehanteerd voor het buitensluiten van 

de kou, meestal in de vorm van glazen portalen. De transparantie van een 

dergelijke constructie laat de ruimtebeleving vrijwel in stand. Het huidige 

portaal of tochtsluis, zoals op een tekening uit 2007 genoemd, vormt door 

de gesloten vormgeving een storend element in het vertrek. De organisch/ 

vloeiend vormgegeven tochtsluis is afgewerkt met perenfineer en heeft au-

tomatisch openslaande glasdeuren. De oorspronkelijk 18de-eeuwse voor-

deur staat in verband met de toegankelijkheid tot de herdenkingsruimte 

overdag open. 

In de natuurstenen vloer is een schoonloopmat opgenomen, waardoor het 

vloerpatroon is verstoord en beschadigd. 
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12 Detail van de vroegste ontwerptekening van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier waarop 
het trappenhuis, 'groote trap', een scheluwe westmuur heeft vanwege de bestaande be-
bouwing aan de Buitenhofzijde. circa 1770 (NA) 

13 Op een plattegrond uit circa 1812 is voor het eerst de zijtrap zicht-
baar die vanaf het eerste smalle tussenbordes van de hoofdtrap naar de 
vergaderzaal ('troonzaal') leidt. (NA) 
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3.2 Trappenhuis Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 

1777-1778 	Op de vroegste ontwerptekeningen (1776-1777) heeft het 

`groote trappenhuis' een scheluwe plattegrond vanwege de bestaande 

bebouwing aan de westzijde (Buitenhofzijde) langs de gracht. (afb. 12) In 

tweede instantie wordt ter plaatse van de oude bebouwing een nieuwe 

vleugel met een lengte van zeven traveeën aan de westzijde gebouwd, 

waardoor de westmuur van het trappenhuis rechtgetrokken kan worden. 

De trap gaat met twee vluchten en tussenbordes naar de eerste verdieping 

en op dezelfde wijze door naar de tweede verdieping. De ligging aan een 

binnenplaats zorgt voor daglichttoetreding door een viertal vensters. 

In het 'Plan tot de decoratien der Bêletage voor den nieuwen bouw van 

het stadhouders Quartier' uit 1782 wordt de ruimte van de 'grote trap' als 

volgt omschreven: 'den timmer van eijkehout met witte marmere blaeden 

bekleed. De leuningen of balustrade koper gefernist en eenige partijen ver-

guld'. 1 In 1785 geeft de Guide een soortgelijke beschrijving, waaruit blijkt 

dat het decoratieschema uit 1782 althans voor dit deel is gevolgd: 'Le grand 

escalier sera de bois de chêne couvert de feuillees de marbre blanc avec 

une balustrade de cuivre verni & doré dans quelques unes de ses parties'. 

De bekleding met 'witte marmere blaeden' is waarschijnlijk niet uitgevoerd, 
omdat in 1894 sprake is gemarmerd hout. 

1806 Wijzigingen in het entreegebied van het Nieuw Stadhouderlijk 

Kwartier vinden plaats tijdens het (korte) verblijf in Den Haag door Lodewijk 

Napoleon. Vanwege het gebruik van de balzaal als troonzaal, is volgens het 

protocol een meer representatieve routing noodzakelijk. Hiervoor wordt 

vanaf het tussenbordes van de hoofdtrap een aftakking gemaakt naar de 

bel-etage. Op deze wijze kan een rechtstreekse entree in de as van de 

troonzaal worden gemaakt. Behalve de stookplaats in de westmuur van de 

zaal wordt hiervoor ook een klein vertrek dat met twee vensters uitkeek op 

de binnenplaats en de functie van buffetkamer had, opgeofferd. Van deze 

nieuwe situatie, ontstaan in circa 1806, zijn geen afbeeldingen bekend. 

Wel is deze trap op een plattegrond van de eerste verdieping uit circa 1812 

ingetekend. (afb. 13) De trap heeft de gehele breedte van het voormalige 

1 	Trudie Rosa de Carvalho-Roos, 'Hoe houdt de stadhouder hof? Een speurtocht 
naar het decor waartegen het dagelijks leven van de stadhouders Willem IV en Wille V zich 
afspeelde in de Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof', in: Oud Holland, 
jaargang 116, 2003 nr. %, p. 121 
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14 Ontwerp voor de hoofdtrap door rijksbouwmeester Knuttel, 1894. 

15 Balustrade, bordes en tweede vlucht van de hoofdtrap. 2019 (au-
teurs) 

16 De vensters op het eerste bordes zijn in 1952 voorzien van gegra-
veerde glazen. 2019 (auteurs) 
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vertrek en ontvangt daglicht uit twee vensters. Het lijkt aannemelijk dat 

deze trapvlucht is gemaakt onder Lodewijk Napoleon omdat er toen werk-

zaamheden zijn verricht aan de 'grand escalier d'honneur et ses depen-

dances' voor een bedrag van 9.358 gl. De afwerking van deze trapvlucht is 
onbekend. 

1886 Er is een niet uitgevoerd ontwerp bekend van het hoofdtrappenhuis 

met de omschrijving 'ontwerp tot afwerking van het Trappenhuis'. Of de 

trap zelf is vernieuwd is onduidelijk, maar de wandindeling, deurpartijen, 

plafond en koepel zouden in een neoklassieke stijl worden gewijzigd. Moge-

lijk is dit ontwerp van rijksbouwmeester Hoeufft van Velsen. 

1891 Rijksbouwmeester Peters geeft in zijn boek 'De Landsgebouwen te 

'sGravenhage' een beschrijving van de oorspronkelijke 18de-eeuwse trap: 

'De houten, wit gemarmerde, twee verdiepingen hooge hoofdtrap met hare 

lambrizeering van geschilderd behangsellinnen. (...) De hoofdtrap geeft 

toegang tot de antichambre op de eerste verdieping en zoowel rechtstreeks 

als door die anticambre, welke tevens als garderobe gebruikt wordt, tot de 

Vergaderzaal der Tweede Kamer en tot de Vergaderzaal van den Raad van 
State. 

1894 Rijksbouwmeester Knuttel maakt op verzoek van de Huishoudelijke 

Commissie een plan voor verbetering van de bestaande hoofdtrap. Voor-

naamste klacht is dat het trapgedeelte van het tussenbordes naar de eerste 

verdieping uitstak voor het later aangebrachte trapdeel naar de gang langs 

de vergaderzaal. Verder wenst de Commissie de trap in marmer in plaats 

van in gemarmerd hout uitgevoerd te zien. Peters stelt in 1891 al dat de 

hoofdtrap, 'zoowel veiligheidshalve met het oog op brand, als welstands-

halve, dringend vervanging door eene eenvoudige steenen trap, opdat 

zoowel aan de Leden der Kamer als aan het publiek der gereserveerde 

tribune op de tweede bovenverdieping, te allen tijde een veilige en zekere 

uitgang verzekerd zij'. 

Knuttel maakt een ontwerp voor een volledig nieuw trappenhuis met in 

eerste instantie tevens gedecoreerde wanden en een grote lantaarn. Het 

tussenbordes wordt eveneens vernieuwd. De balustrade bestaat volgens 

het bestek uit een stijl- en regelwerk in gezet en gesmeed staafijzer. (afb. 
14) 
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Voor het bladwerk en figuren wordt gesmeed en gedreven ijzer toegepast 

en voor de leeuwen roodkoper. De handleuning wordt in koper uitgevoerd. 

(afb. 15) Het maken van de lantaarn wordt in 1895 uit het onderhoudsbe-

stek gehaald. Mogelijk is toen ook de decoratieve afwerking van de wand-
vlakken geschrapt. 

1952 De beide hoge vensters aan de zijde van de binnenplaats zijn in 

1952 voorzien van gegraveerd glas door glaskunstenaar Albert Troost. (afb. 

16) De voorstellingen zijn geïnspireerd op het Wilhelmus: links: 'Obedieren 

in gherechticheit' en rechts: `De tyranny verdrijven. 

1978 Op een tekening uit 1978 is voor het eerst de doorbraak van de 

oostmuur van het trapportaal aanwezig. Het is onbekend wanneer deze 
doorbraak is gerealiseerd. 

1993 De tekening van de bestaande toestand in 1993 geeft een lange re-

ceptiebalie weer die is opgesteld onder de doorbraak van de oostmuur en 

zowel in het trapportaal als het naastliggend vertrek (oostzijde) aanwezig is. 

(afb. 17) Het is onbekend wanneer de balie is geplaatst. 

1993 De tekening van de nieuwe toestand toont dat de in het trappor-

taal stekende receptiebalie is verwijderd. De doorbraak is nog aanwezig. 

De naastliggende ruimte wordt omschreven als hal, net als het trapportaal 
zodat er sprake is van één grote hal. 

In 1993 wordt in de ruimte waar in ca. 1806 een aftakking van de hoofdtrap 

is gerealiseerd, een lift gepland. Hiervoor wordt de 19de-eeuwse trap of 

beter gezegd de opvolger van deze trap uit 1894 of 1950, aangepast. (afb. 

19) Naast de ruimte die de lift inneemt, resteert een krappe ruimte voor de 

trap. Het begin van de trap vanaf het tussenbordes van de hoofdtrap heeft 

de breedte van de ruimte die bij het stijgen steeds meer afneemt tot een 

smalle trap die naast de liftkoker de bel-etage bereikt. (afb. 20,21) 
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20 De oorspronkelijke vroeg 19de-eeuwse trap in de uitvoering uit 1894 vlak voor de ontmanteling ten 
behoeve van de plaatsing van de lift in 1993. Duidelijk zichtbaar is de entree in de as van de Vergader-
zaal. De linker wand is uitgetimmerd vanwege de symmetrie. 1993 (Ei Nusselder) 
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21 De zijtrap in 'afgeslankte' vorm. Vanwege de plaatsing van de lift zijn de marmeren treden uit 
1894 ingekort en is een aankomst in de as van de Vergaderzaal niet meer mogelijk. 2019 (auteurs) 
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22 Noordmuur van het trappenhuis met twee dubbele 
glasdeuren naar het voorhuis. 2019 (auteurs) 

23 De koperen reling van de hoofdtrap dateert uit 1894. 
2019 (auteurs) 

24 De ruimte naast de trap is onduidelijk gedetailleerd 
met een pilaster van gebosseerde marmeren blokken 
als einde van de marmeren boom. 2019 (auteurs) 
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2019 Het trappenhuis heeft de oorspronkelijke 18de-eeuwse maatvoe-

ring behouden. Een belangrijke wijziging van de trap zelf heeft plaatsgevon-

den aan het eind van de 19de eeuw. De vloer van grote zerken wit marmer 

is op dat moment mogelijk hergebruikt. Op een aantal plaatsen zijn nieuwe 

platen marmer ingebracht vanwege beschadigingen. De glasdeuren in de 

noordmuur geven rechtstreeks toegang tot de trap. (afb. 22) 

'zie afb. 18) Aan weerszijden hiervan is de opening opgevuld met glaspanel 

De westmuur is strak gestuukt en voorzien van een koperen reling uit 1896. 

(afb. 23) 

Het muurwerk onder de tweede vlucht heeft op de rechter hoek een ge-

korniste pilaster met kapiteel van 'gebosseerd' marmer. (afb. 24) De beteke-

nis van dit architectonische element is onduidelijk. Het trapschild van de 

tweede vlucht is gestuukt en voorzien van een profiellijst. 

De nieuwe trap door Knuttel in 1894 ontworpen, vervangt de oorspron-

kelijke houten trap uit circa 1780. Hoe deze trap exact heeft gelopen is 

niet meer na te gaan omdat opmetingstekeningen of afbeeldingen van de 

bestaande toestand in 1894 (tot op heden) ontbreken. De redenen om de 

oorspronkelijke trap te vervangen, worden aan het eind van de 19de eeuw 

aangedragen door de Huishoudelijke Commissie van de Tweede Kamer. 

Vermoedelijk is de gemarmerde houten trap sleets geworden, want de 

Commissie geeft de voorkeur aan een representatieve trap met marmeren 

treden. Bovendien is er een probleem met de aansluiting van de 19de-

eeuwse trap die vanaf het tussenbordes direct naar de Vergaderzaal op de 

bel-etage leidt. Gesteld wordt dat de treden van de tweede vlucht van de 

oorspronkelijke trap uitsteken voor die van de 19de-eeuwse trap. 

De plattegrondtekening van het Binnenhof uit 1812 waar de nieuwe trap 

voor het eerst staat ingetekend, laat deze situatie inderdaad zien. Al hoe-

wel hofarchitect Thibault vermoedelijk bij de aanleg van deze 'zijtrap' was 

betrokken, is de aansluiting van de twee trappen niet goed verlopen. Latere 

plattegrondtekeningen uit de periode 1850-1880 laten het probleem van 

aansluiting van beide trappen evenwel niet zien. Om dit probleem goed te 
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25 Zicht vanaf de top van de zijtrap naar het tussenbor-
des. 2019 (auteurs) 

al/ 

26 Het tussenbordes van de hoofdtrap met de boogvor-
mige nis in de westmuur als pendant van de boogvor-
mige opening voor de zijtrap. 2019 (auteur) 

27 Zicht vanuit de as van de Vergaderzaal op de zijtrap 
en lift. In de as is nu een muurdam aanwezig, die het 
zicht op de trap verstoort. 2019 (auteurs) 
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28 De twee vensters met halfrond bovenlicht in de zuid-
muur van de zijtrap. 2019 (auteurs) 



kunnen duiden is aanvullend (archief-) onderzoek wenselijk, maar ogen-

schijnlijk lijkt een goede aansluiting van de twee trappen onmogelijk door 

het verschil in breedte van het tussenbordes en de nieuwe trap. Knuttel 

heeft de aansluiting willen verbeteren door een breder tussenbordes te 

maken, dat mogelijk ook lager is geplaatst. Nadeel van deze ingreep is 

echter dat de hoogte van het bordes in principe niet uitmaakt, omdat bij 

een lager bordes de trap naar de Vergaderzaal en de tweede vlucht langer 

moeten worden. Opmetingstekeningen uit 1894 van de zijtrap zijn helaas 

niet bekend. 

De trap is omstreeks 1806 aangelegd om protocollaire redenen. Lodewijk 

Napoleon gebruikt de voormalige balzaal van de stadhouder als troonzaal 

en heeft daarvoor een representatieve routing nodig. Om in de lengte-as 

de zaal te kunnen betreden, wordt een entree gemaakt ter plaatse van 

de kachelnis in de westmuur. Voor de directe aansluiting op de hoofdtrap 

wordt de buffetkamer die aan de binnenplaats grenst, opgeofferd evenals 

het onderliggende vertrek. Voor het stijgen en dalen vanuit de as van de 

troonzaal is vrijwel de gehele breedte van het buffetvertrek gewenst. Bij het 

tussenbordes ontstaat dan het probleem van aansluiting wat eventueel met 

L-vormige treden kan worden opgelost. Een gedeelte van de noordmuur 

van de voormalige buffetvertrekken is vermoedelijk afgetimmerd geweest; 

de plattegronden laten ter plaatse van deze muur een forse dikte zien. 

Hoe het ook zij, de situatie was aan het eind van de 19de eeuw ongewenst 

en Knuttel heeft met zijn nieuwe trap(pen) een oplossing gegeven. In de 

eerste plaats heeft hij het tussenbordes verbreed waardoor een betere 

aansluiting met de zijtrap is verkregen. Daarbij heeft hij een boogvormige 

toegang tot de trap in de oostmuur gemaakt die zijn pendant heeft in een 

nis aan de westzijde van het bordes. (afb. 25, 26) De treden van de trap 

kunnen achter deze doorgang eventueel breder zijn. De vraag is of Knuttel 

de waarschijnlijk gemarmerde houten trap uit 1806 heeft vervangen door 

een marmeren exemplaar of dat dit later in de jaren 1950 is gebeurd. In 

ieder geval is hier wel dezelfde koperen leuning uit 1894 aanwezig als die 

van de eerste vlucht van de hoofdtrap. 

Foto's van voor de interventie van 1993 laten een royale marmeren trap 

zien, die inderdaad uitkomt in de as van de vergaderzaal (zie afb. 20, afb. 

27). 

Mogelijk heeft Knuttel ook de venstervorm gewijzigd in vensters met een 

halfrond bovenlicht.(afb. 28) In het exterieur is namelijk het 18de-eeuwse 
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31 Balustrade op het eerste tussenbordes. 2019 (au-
teurs) 

29 Profilering van de marmeren trede van de eerste 
vlucht. 2019 (auteurs) 

30 Profilering van de houten trede van de tweede en 
verdere vluchten. 2019 (auteurs) 

32 Vreemde aansluiting van de balustrade van het bor-
des op die van de tweede vlucht. 2019 (auteurs) 
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kozijn nog aanwezig, waarin het bovenlicht is aangepast aan de halfronde 
vorm met zwikken. 

Wat betreft de hoofdtrap heeft Knuttel de eerste vlucht vervangen door 

een trap met marmeren treden. De volgende drie vluchten naar de bel-eta-

ge en de tweede verdieping zijn in eikenhout uitgevoerd. Het is onduidelijk 

of Knuttel de gehele houten trap heeft vervangen of dat de oude treden 

van hun marmering zijn ontdaan en hergebruikt. Opvallend is namelijk het 

verschil in profilering van de wellat. (afb. 29, 30) Bovendien is de aanslui-

ting op het tussenbordes van de balustrade van de eerste en tweede vlucht 

hoogst opmerkelijk. (afb. 31, 32) In plaats van een doorlopende handleu-

ning is op de eerste trede van de tweede vlucht een beginbaluster geplaatst 

op een houten gesneden voetstuk. De handleuning van de balustrades zijn 

vanaf de tweede vlucht overigens in hout uitgevoerd, evenals de leuning 

aan de muurzijde. De handleuning en muurleuning van de eerste vlucht zijn 
van koper. 

Nader onderzoek in de vorm van kleurhistorisch onderzoek en archiefon-

derzoek zijn wenselijk om tot een juiste datering te komen. 

Voor plaatsing van een lift in 1993 in de ruimte van de zijtrap, zijn de mar-

meren treden zodanig ingekort dat een ingesnoerd trapverloop is ontstaan. 

Van een axiale opgang naar de vergaderzaal is nu geen sprake meer. (zie 
afb. 27) 
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33 Op een plattegrondtekening van de eerste verdieping is de nieuwe vleugel 
aan de Buitenhofzijde aanwezig. ca. 1782 (RCE) 

34 Ontwerp van Gunckel voor het interieur van de voormalige 'ordinaire eet-
zaal', waar tegenwoordig de antichambre van de Raad van State is. ca. 1782 
(RCE) 
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3.3 Appartement Raad van State 

Ten westen van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier dat in 1777-1782 aan de 
zuidzijde van het Binnenhof wordt gebouwd en als een geheel is ontwor-

pen, bevindt zich in eerste instantie een ouder bouwdeel dat de verbinding 

vormt tussen het Oud Stadhouderlijk Kwartier en het Kwartier van Albe-

marle. In tweede instantie wordt deze oudbouw alsnog gesloopt en vervan-

gen door een vleugel met een lengte van zeven traveeën. Op een tekening 

uit circa 1790 is de nieuwe vleugel aanwezig. (afb. 33) Deze vleugel is 

echter breder dan de voorganger en zal dus voor een deel in de gracht zijn 

gefundeerd. Opmerkelijk is de schuine eindmuur van dit bouwdeel. Moge-

lijk vormt de schuine lijn de begrenzing van de voorspringende oostelijke 
vleugel van het Kwartier Albemarle. 

Pas bij de bouw van de Kortenhorstvleugel langs de Hofweg in de jaren 

1960 in aansluiting op de bestaande 18de-eeuwse vleugel is deze schuine 

begrenzing verdwenen. Voor een goede aansluiting is de laatste (zevende) 

travee met schuine eindmuur namelijk afgebroken. Van de 18de-eeuwse 
vleugel zijn zodoende zes traveeën gehandhaafd. 

De Raad van State heeft in aansluiting op haar vertrekken in de vleugel van 

het Oud Stadhouderlijk Kwartier een aantal vertrekken op de bel-etage van 
de 18de-eeuwse vleugel. 

1778-1782 	De eerste verdieping van de nieuw gebouwde vleugel met 

een lengte van zeven traveeën heeft een indeling met twee grote en een 

klein vertrek. Het eerste vertrek dat vanuit de galerij van het Oud Stad-

houderlijk Kwartier toegankelijk is, heeft in het stadhouderlijk tijdperk 

verschillende benamingen gehad. In het decoratieplan van 1782 heet het 

'voorvertrek of antichambre', in de ordonnanties en rekeningen 'tweede 

antichambre' en in de inventaris van 1796 'eerste antichambre'. Het vertrek 

zou volgens het decoratieplan 'geboisseerd' worden 'met eenige ornamen-

ten, gewerwd en wijnige partijen verguld'. In 1808 wordt tijdens de ont-

manteling na het vertrek van Lodewijk Napoleon uit dit vertrek uitgenomen 

'een wit marmere schoorsteenmantel, een spiegel, een ornamentje beho-

rende boven de spiegel en twee lijsten van spiegels [alsmede] 110 voet lijst, 
35 voet lambrisering, uit drie kozijnen de dubbelde deuren, van vijf deur-

kozijnen de architraven, uit drie kozijnen de blinden en drie architraven, 

drie zitbanken, vier penantstukken, zes lateystukken, een voorfront van de 
schoorsteen en een rol doek met papier beplakt'. 
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35 Plattegrondtekening van de eerste verdieping omstreeks 1850. Het noordelijke 
vertrek is opgedeeld in een gang met twee zijkamers aan de Buitenhofzijde (zie mar-
kering). ca. 1850 ((Nationaal Archief, demarcatierapport Binnenhofcomplex Tweede 
Kamer door de Fabryck, p. 82, bewerking auteurs) 
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Het vertrek heeft een symmetrische wandindeling gehad wat betreft de 

plaatsing van de deurpartijen. Een enfilade langs de gevelmuur is niet ge-

heel mogelijk vanwege de aansluiting met de vleugel van het Oud Stadhou-

derlijk Kwartier. De oplossing bestaat in twee deurpartijen in de noord- en 

zuidmuur waarvan er twee als schijndeuren dan wel als kastdeur zijn uitge-

voerd. De vijfde dubbele deur bevond zich in het midden van de oostmuur 

naar het naastgelegen vertrek (huidige schrijfkamer boven voorhuis). Hier 

geen dubbele deurpartij omdat hier is uitgegaan van de enfilade langs de 
voorgevel van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. 

Het tweede vertrek is direct toegankelijk vanaf het bordes van de hoofdtrap 

en wordt de 'garde du corpszaal' genoemd. Volgens het decoratieschema 

zou het vertrek worden voorzien met een 'boisering van eykenhout, on-

geverwd en eenvoudig te maaken'. Waarschijnlijk heeft het vertrek deze 

functie niet gekregen, want in de inventaris uit 1796 wordt het de 'ordi-

naire eetzaal' genoemd en is het kleine vertrek de 'buffetkamer'. (afb. 

34) Dat ook dit vertrek een rijke inrichting heeft gehad blijkt opnieuw uit 

de ontmantelingslijst uit 1808: 'een witmarmere schoorsteenmantel, vijf 

tropheeën met guirlandes, zes guirlandes met trossen en vier spiegellijsten, 

118 voet lijst, 50 voet lambrisering, uit drie kozijnen de blinden, van dezelve 

kozijnen de architraven, drie lateystukken, 9 vakjes lambrisering van onder 

de kozijnen, uit zes kozijnen de dubbelde deuren, van dezelve kozijnen de 

architraven, vier penantstukken, vijf grote paneelen en een voorfront van 

een schoorsteen'. Van de zes dubbele deurpartijen zijn er vier als toegang 

in gebruik geweest en twee als schijndeuren vanwege de symmetrie. De 
enfilade is hier langs de gevelmuur aanwezig. 

1812 De indeling van bovengenoemde vertrekken is enigszins gewijzigd 

op de tekening uit 1812. Het eerste vertrek is dan samengevoegd met het 

vertrek boven het voorhuis (de huidige schrijfkamer) en staat vermeld als 
'salie des orfelins'. (zie afb. 13) 

1850 Een belangrijke wijziging t.o.v. van de indeling van 1782 is de aan-

wezigheid van een gang boven de gang van de begane grond die in contact 

staat met het trappenhuis ten noorden van deze vleugel, waar zich de 

andere vertrekken van de Raad van State bevinden. (afb. 35) De tussen-

muur die in 1812 niet staat aangegeven, vormt nu de oostelijke muur van 

de nieuwe gang. Er is geen doorgang in deze muur die de huidige schrijf- 
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36 Plattegrondtekening eerste verdieping uit 1950 met de 19de-eeuwsw inde-
ling van het appartement van de Raad van State. Opvallend is de schuine eind-
gevel, waartegen een conciërgewoning is gebouwd. 1950 (RCE) 

42 



kamer (= vertrek boven voorhuis) met de nieuwe gang verbindt. Het voor-

malige grote eerste vertrek is nu verdeeld in een gang en twee vertrekken. 

Vanuit deze gang zijn twee vertrekken aan de westzijde toegankelijk: het 

meest noordelijke vertrek heeft twee vensters en een schouw tegen de 

noordmuur. Het is verbonden met een klein aangrenzend vertrek met één 

venster en een schouw tegen de zuidmuur. De plaatsen van de schouwen 

komen niet overeen met de 18de-eeuwse schouwen, maar dateren dus uit 

de eerste helft van de 19de eeuw. De gang mondt uit in het grote vertrek 

dat dezelfde maat heeft behouden. Er is geen toegang vanuit het grote 

trappenhuis. De nieuwe indeling met gang verstoort de symmetrie van de 

noordmuur van het grote vertrek. De gang komt namelijk enigszins naast 

het midden van deze muur in het vertrek en is zodoende niet recht tegen-

over de schouwpartij gelegen. De schouw heeft in dit vertrek haar oor-

spronkelijke 18de-eeuwse plaats behouden. 

Het laatste vertrek met de schuine eindgevel is in tweeën gedeeld waarbij 

het gedeelte aan het Buitenhof één venster en een schouw tegen de tus-

senmuur heeft, de vroegere 'buffetkamer'. Het smalste gedeelte is alleen 

toegankelijk vanuit een gang en heeft een venster in de zuidmuur. 

1879 Op de plattegrond uit 1879 zijn de functies van de vertrekken in-

geschreven. Het vertrek boven het voorhuis van het Nieuw Stadhouderlijk 

Kwartier wordt omschreven als 'Besognekamer Raad van State' en heeft in 

de westmuur een toegang tot de gang in de vleugel. De twee vertrekken 

naast de gang zijn 'sectiekamers'. Het grote vertrek aan het einde van de 

gang is de 'vergaderzaal geschillen van bestuur'. Dit vertrek is tevens toe-

gankelijk vanuit het grote trappenhuis. Schouw in zuidmuur. 

1950 De indeling van de vertrekken is gelijk aan die van 1850. (afb. 36) De 

functies voor de verschillende vertrekken zijn sectiekamer Raad van State' 

voor het eerste vertrek (noordzijde), 'referendaris' voor het tweede vertrek 

en geschillen van bestuur' voor het grote vertrek aan het einde van de 

gang. In dit vertrek is een indeling van een parket aangegeven. Het betreft 

een balustrade met twee doorgangen. Deze balustrade (gemarmerd hout) 

is nog aanwezig op zolder. Er is een toegang tot de zaal vanuit het grote 

trappenhuis. Ook is een schouw aangegeven. 

Het aangrenzende kleine vertrek aan de zijde Buitenhof is bestemd voor de 

referendaris. Het vertrek aan de gangzijde is bergplaats voor de woning van 
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38 De 19de-eeuwse gang in de richting 
van de antichambre. 2019 (auteurs) 
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39 Dezelfde gang in de richting van het 
trappenhuis aan de noordzijde. 2019(au-
teurs) 



de conciërge die zich aan de zuidzijde van de vertrekken van de Raad van 
State bevindt. 

Op deze tekening is zichtbaar dat de vleugel van de Raad van State met 

twee traveeën is verlengd ten behoeve van een conciërgewoning. De eind-

gevel van deze aanbouw verloopt eveneens schuin. 

1977 De indeling van de vertrekken is op een plattegrond uit 1977 gelijk 

gebleven. In het grote vertrek is geen schouw aangegeven. De indeling met 

de balustrade is nog wel aanwezig. 

De nieuwe aanbouw van de Kortenhorstvleugel sluit aan op het grote ver-

trek. 

1978 Een plattegrond uit 1978 geeft dezelfde indeling van de eerste 

verdieping weer als hiervoor. (afb. 37) Twee doorsneden zijn echter toege-

voegd, waardoor de zuidmuur en westmuur van het grote vertrek in beeld 

zijn gekomen. De zuidmuur heeft in het midden een marmeren schoor-

steenmantel zonder boezembetimmering. Aan weerszijden een lambrise-

ring met geprofileerde panelen en cirkels. Aan de raamzijde is een dubbele 

paneeldeur. Onder de vensters van de westmuur loopt de lambrisering 

door. Tevens is de balustrade ingetekend. 

1993 Uit de plattegrondtekeningen van de bestaande en de nieuwe toe-

stand in1993, blijkt dat er in het appartement van de Raad van State vrijwel 

niets is gewijzigd: de balustrade in het grote vertrek is nog aanwezig. 

2019 De gang heeft een vlak gestuukt plafond met kooflijst. (afb. 38) De 

twee vertrekken aan de westzijde zijn toegankelijk door enkele paneeldeu-

ren met geprofileerde architraven. Deze dateren vermoedelijk uit de eerste 

helft van de 19de eeuw toen de indeling met gang en vertrekken tot stand 

kwam. In de oostmuur bevindt zich de dubbele deur naar de schrijfkamer. 

Het zijn paneeldeuren met een vergelijkbare, maar iets afwijkende profi-

lering. Hetzelfde geldt voor de entree tot het grote vertrek. Deze toegang 

dateert uit dezelfde tijd. De gedachte komt op dat deze deuren mogelijk de 

oorspronkelijke 18de-eeuwse deuren zijn, echter in de inventaris van de uit-

genomen interieuronderdelen uit 1810 worden in de bewuste vertrekken 

de deuren en architraven uit/van de kozijnen genomen. Nader (kleurhisto-

risch en materiaaltechnisch) onderzoek van de deuren en architraven kan 
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40 Stucplafond met geometische orna-
menten in het noordelijk vertrek. 2019 
(auteurs) 

41 Detail van de granieten schouw met 
gestileerde bloemmotieven. 2019 (au-
teurs) 

42 Vermoedelijk restant van een 19de-
eeuwse kachelnis met granieten omlijs-
ting in het tweede vertrek naast de gang. 
2019 (auteurs) 
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43 Deurpartij in de 18de-eeuwse enfilade 
in het tweede vertrek naast de gang. 
2019 (auteurs) 



hierover mogelijk duidelijkheid verschaffen. De toegang tot de vertrekken 

van de Raad van State in het Oud Stadhouderlijk Kwartier aan de noordzijde 

van de gang zijn afgesloten met halfronde glasdeuren uit het einde van de 

19de eeuw. (afb. 39) 

De vensters van de twee voorste vertrekken hebben 18de-eeuwse kozijnen 

met 19de-eeuwse schuifvensters. De geprofileerde architraven lopen door 

tot op de plint. Vermoedelijk zijn de oorspronkelijke architraven ook hier 

in 1810 verwijderd. De huidige architraven dateren mogelijk uit het begin 

van de 19de eeuw. Kleuronderzoek kan ook in dit geval mogelijk een nauw-

keuriger datering leveren. De kozijnen van het grote vertrek, sinds 1993 de 

antichambre van de Volle Raadzaal, zijn afwijkend en van later datum. De 

vensters hebben oorspronkelijk binnenluiken gehad. De architraven lopen 

ook hier door tot op plinthoogte achter de 20ste-eeuwse radiatoromkastin-

gen. 

Het noordelijk vertrek ten westen van de gang heeft een stucplafond met 

geprofileerde perklijst en geometrische figuren uit het eerste kwart van 

de 20ste eeuw. (afb. 40) De granieten schoorsteenmantel met gestileerde 

bloemmotieven dateert uit dezelfde periode. (afb. 41) 

In het tweede vertrek is een soortgelijk stucplafond aanwezig, zij het in ver-

eenvoudigde vorm. In de zuidmuur is excentrisch een kachelnis aanwezig 

met omlijsting in graniet, die waarschijnlijk uit de eerste helft 19de eeuw 

dateert. (afb. 42) In dezelfde muur is ook een dubbele entree tot het ach-

tergelegen vertrek, de oorspronkelijke plaats voor een dergelijke deurpartij, 

die onderdeel uitmaakte van de enfilade langs de gevel. (afb.43) 

Het vertrek aan het einde van de gang, dat tegenwoordig als antichambre 

voor de Volle Raadzaal dient, heeft de oorspronkelijke 18de-eeuwse maat 

behouden. Het plafond heeft een centraal ornament en geornamenteerde 

perklijst in Lodewijk XVI stijl, circa 1780. (afb. 46) 

In dit vertrek zijn drie dubbele deurpartijen aanwezig. Twee daarvan be-

vinden zich in de oorspronkelijke 18de-eeuwse enfilade langs de gevel. 

Vermoedelijk zijn de kozijnen origineel en zijn de architraven met vlak 

sluitblok toegevoegd. Mogelijk is de huidige dubbele deur naar de gang een 

verplaatst exemplaar. (afb. 47) Oorspronkelijk had deze ruimte zes dubbele 

deuren. De deuren naar de achtergelegen Volle Raadzaal zijn aan de zaal-

kant bij de verbouwing in 1993 aangepast aan de lagere deurmaat van de 
zaal. (afb. 44) 
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44 Aangepaste dubbele deurpartij naar 
de Volle Raadzaal. 2019 (auteurs)  

45 Zuidmuur van de antichambre met 
herplaatste schouw. 2019 (auteurs) 

46 Stucplafond met 18de-eeuwse ornamenten in de 
antichambre. 2019 (auteurs) 

47 Noordmuur van de antichambre. 2019 (auteurs) 
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De enkele deur naar de achtergelegen gang is in 1993 aangebracht. Hier 

bevond zich oorspronkelijk een dubbele schijndeur vanwege de symmetrie. 

De oorspronkelijke doorgang vanuit het hoofdtrappenhuis van het Nieuw 

Stadhouderlijk Kwartier is vermoedelijk in de jaren 1960 dichtgezet. 

In het midden van de zuidmuur is een schouwpartij bestaande uit een mar-

meren mantel met houten gemarmerde dekplaat en zijwanden. (afb. 45) 

De datering van deze mantel met een vlakke rococo-detaillering, vermoede-

lijk afkomstig uit België/Frankrijk, is onduidelijk. De schouwboezemspiegel 

is opgebouwd uit twaalf spiegels met glazen rozetten op de kruispunten. 

Volgens de demarcatie uit 2012 is deze schouwpartij in de periode 1988-he-

den aangebracht. Een tekening met doorsneden van het vertrek uit 1978 

toont echter dat de schouw en de lambrisering op dat moment al aanwezig 

zijn. Waarschijnlijk is deze inrichting (schouw en lambrisering met gemar-

merde plint en dito balustrade) omstreeks 1960 aangebracht door architect 

J. Holstein van de Rijksgebouwendienst. (afb. 48) 

De Volle Raadzaal is gesitueerd in het gedeelte van de Kortenhorstvleugel 

dat in de jaren 1960 tegen de 18de-eeuwse vleugel van het Nieuw Stad-

houderlijk Kwartier is gebouwd. Hiertoe is de laatste travee met de schuine 

eindmuur geamoveerd en vond de aansluiting plaats tegen het grote ver-

trek, dat hierboven is besproken. De zuidmuur van de antichambre van de 

Volle Raadzaal zal dus waarschijnlijk oorspronkelijk zijn. 

De huidige inrichting dateert uit 1993 wanneer de voormalige kantine 

van de Tweede Kamer de nieuwe bestemming van Volle Raadzaal van de 

Raad van State krijgt. Architect Pi de Bruijn heeft het interieur ontworpen, 

waarbij vooral de ovale hemel met lichtpunten een opvallend element 

vormt. (afb. 49) De ruimte is overigens eenvoudig vormgegeven met vlakke 

deuren, gestuukte wanden, marmeren plint en parketvloer. De deuren en 

architraven in de zuidmuur zijn in deze inrichting een discrepantie: zij zijn 

historisch vormgegeven. 

De gang ten oosten van de Volle Raadzaal is toegankelijk vanuit de anti-

chambre en de Volle Raadzaal en heeft slechts sanitaire voorzieningen en 

een telefooncel. (afb. 50) De afwerking bestaat uit een vloer van overhoeks 

geplaatste natuurstenen zerken, gestuukte wanden en tegeltjes onder de 

raampartijen. Deze afwerking met tegeltjes op de borstweringen is een te-

rugkerend fenomeen in de nieuwbouw uit de jaren 1960 (Kortenhorstvleu-

gel). Oorspronkelijk hoorde deze gang bij de kantine, wat de aanwezigheid 
van de toiletten verklaart. 
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48 Opname uit 1961 waarbij de opstelling met balus-
trade aanwezig is. (HGA) 

49 Volle Raadzaal, sinds 1993 onderdeel van het appar-
tement van de Raad van State. 2019 (auteurs) 

50 Gang ten oosten van de Volle Raadzaal 
die tot 1993 tot de kantine van de Tweede 
Kamer behoorde. 2019 (auteurs) 
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Samenvatting: De indeling van de vertrekken van de Raad van State in de 

'nieuwe' vleugel uit het laatste kwart van de 18de eeuw heeft een belang-

rijke wijziging ondergaan tussen 1812 en 1850. Het grote vertrek aan de 

noordzijde, de antichambre van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier, is in die 

tijd verdeeld in een gang met twee vertrekken aan de westzijde. De tegen-

woordige antichambre van de Volle Raadzaal waarop de gang uitkomt, is de 

voormalige 'ordinaire eetzaal' en heeft zijn oorspronkelijke maat behouden. 

De inrichting dateert vermoedelijk grotendeels uit de jaren 1960 van de 

hand van de architect van de Rijksgebouwendienst, Holstein, met uitzonde-

ring van het stucplafond. De Volle Raadzaal is gelegen in de uitbreiding uit 

de jaren 1960, de zogenoemde Kortenhorstvleugel, en is in 1993 heringe-

richt als vergaderzaal voor de Raad van State door architect Pi de Bruijn. 
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52 Het gat dat is ont-
staan na de sloop van het 
Kwartier van Albemarle en 
waarin in de jaren 1960 de 
Kortenhorstvleugel wordt 
gebouwd. ca. 1954 (HGA) 

53 Kadastrale kaart zuidelijk deel Binnenhofcomplex met Kwartier van Albemarle in de 
arcering. 1832 (bewerking auteurs) 

51 Het oostelijk deel van het Kwartier van Albemarle met links de 18de-eeuwse vleugel 
langs het Buitenhof ca. 1910 (HGA) 
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3.4 Kortenhorstvleugel 

Aan de Buitenhofzijde van het Binnenhof bevindt zich aan de overzijde 

van de gracht vanaf de vroege 17de eeuw in eerste instantie de tuin van 

prins Maurits. Deze ommuurde tuin heeft aan de zuidzijde een galerij met 

paviljoens. Tijdens het stadhouderschap van koning-stadhouder Willem 

III is deze tuinvleugel verbouwd tot het Kwartier van Albemarle, vanwege 

het gebruik ervan door Joost van Keppel, earl of Albemarle. Dit gebouw is 

verbonden met de vleugel van het Oud Stadhouderlijk Kwartier. Stadhou-

der prins Willem IV en zijn vrouw Anna van Hannover hebben hier indertijd 

onder meer hun privé woonvertrekken gehad. De laatste gebruiker was het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. (afb. 53, 51) 

Vanwege de aanleg van een ruime weg langs het Buitenhof naar het Spui —

de Hofweg -, is het Kwartier van Albemarle in 1914-1915 afgebroken. Aan 

de zijde van het Binnenhof ontstond zo een gat in de bebouwing, die aan 

de Hofwegzijde werd begrensd door de 18de-eeuwse vleugel waarin de 

Raad van State onder meer haar vertrekken had en aan de Hofsingelzijde 

door de bebouwing die tot het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier uit circa 1780 
behoort. (afb. 52) 

Pas in de jaren 1950 wordt voor deze plaats een uitbreiding voor de Twee-

de Kamer gepland. De eerste ontwerpen dateren uit 1950 en zijn van de 

hand van rijksbouwmeester Friedhoff. (afb. 54) Het proces lijkt dan een 

poos stil te liggen; uit 1955-1956 dateert een volgende serie tekeningen van 

het nieuwe complex. Een van de vertragende redenen voor de nieuwbouw 

is de onenigheid met de gemeente over de vaststelling van de rooilijnen. In 

1959-1960 lijkt er beweging in het proces te komen. Friedhoff is intussen 

vertrokken als rijksbouwmeester (in1958) en zijn toenmalige rechterhand 

Mart Bolten, hoofdarchitect bij de Rijksgebouwendienst, neemt zijn taak 
over. 

Het gevelontwerp is op enkele details aangepast, maar blijft in hoofdlijnen 

gelijk aan het ontwerp van Friedhoff. (afb. 55). Opvallend is dat Friedhoff 

de voormalige poort van een binnenplaats heeft opgenomen in de gevel 

aan de Hofweg rondom de entree. De vensters van de begane grond sluiten 

aan bij de vensters van de bestaande 18de-eeuwse vleugel. Bolten wijzigt 

de entree met een oeuil de boeuf boven de entree, waardoor de maten 

van de deur buiten proportie met de door hem vergrote vensters zijn en de 

omlijsting met bossingen van de voormalige poort moet worden aangepast. 
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54 Ontwerptekening van de Kortenhorstvleugel door rijks bouwmeester Friedhoff, 1951 
(RVB) 

55 Aangepaste ontwerptekening van de Kortenhorstvleugel door M. Bolten, 1959 (RVB) 
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Een ander opmerkelijk verschil is de aansluiting tussen de beide bouwdelen 

van de Kortenhorstvleugel. In beide ontwerpen van Friedhoff en Bolten is 

de 18de-eeuwse vleugel doorgetrokken tot aan het bouwdeel op de hoek 

met de Hofsingel. Blijkbaar heeft bij de bouw van het tweede deel van de 

Kortenhorstvleugel een aanpassing in het ontwerp plaatsgehad, waarbij 

de 18de-eeuwse vleugel met vier in plaats van zes traveeën is verlengd. De 

beëindiging van de verlenging is gemarkeerd met een gebosseerde liseen. 

Zodoende moest tussen beide bouwdelen een verbindend gedeelte van 

twee traveeën worden gepland. De reden van deze late wijziging in het 

ontwerp is onbekend. 

De eigenlijke bouw vindt plaats tussen 1960-1963 in twee bouwfasen. 

In eerste instantie wordt het gedeelte op de hoek Hofweg/Hofsingel ge-

bouwd; daarna volgt de aansluiting op de bestaande 18de-eeuwse vleugel 

langs het Buitenhof. De naam Kortenhorstvleugel is een eerbetoon aan mr. 

L.G.Kortenhorst, Tweede Kamerlid voor de KVP en van 1948-1963 voorzitter 

van de Tweede Kamer. In deze laatste hoedanigheid heeft hij veel gedaan 

voor de totstandkoming van deze zeer gewenste uitbreiding van de kanto-

ren voor de Tweede Kamer. 

Voor een goede aansluiting van de nieuwbouw heeft aan beide zijden 

afbraak van een gedeelte van de bestaande bouwvolumes plaatsgevonden. 

Aan de Hofsingel is een poort die eertijds toegang gaf tot een binnenplaats 

weggebroken en gedeeltelijk herplaatst rondom de entree van de nieuw-

bouw aan de Hofweg. Van het aangrenzende bouwblok zijn twee traveeën 
afgenomen. 

Hetzelfde geldt voor de 18de-eeuwse vleugel van de Buitenhofvleugel (Hof-

weg). De schuinlopende perceelsgrenzen van deze vleugel en de later aan-

gebouwde conciërgewoning zijn door de afbraak van de conciërgewoning 

en een travee van hetl8de-eeuwse bouwblok rechtgetrokken. Opmerkelijk 

genoeg blijft er toch een gering in de plattegrond aanwezig, namelijk daar 

waar de twee bouwfasen op elkaar aansluiten. Het bouwblok op de hoek 

Hofweg/Hofsingel heeft aan beide zijden een schuine rooilijn, hetgeen 

problemen geeft bij de aansluiting op de gevel aan de Hofweg. Aan de Hof-

singel springt het bouwblok ver naar voren ten opzichte van de bestaande 

gebouwen. De eigenlijke aansluiting vindt daar plaats tegen een eveneens 

schuinlopende gevel. 
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61 Hergebruikt timpaan van de•18de-
eeuwse poort in afwijkende maatvoering. 
2019 (auteurs) 

60 De 18de-eeuwse poort tot de binnenplaats 
langs de Hofsingel. 1940 (HGA) 
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56 Zuidwesthoek van het eerste gedeelte van de Korten-
horstvleugel, 1975 (HGA) 

58 Links het voorspringende eerste deel van de Korten-
horstvleugel, zijde Hofsingel. 2019 (auteurs) 

57 Links het bouwdeel van de Kortenhorstvleugel in 
aansluiting op de 18de-eeuwse vleugel. Rechts het eer-
ste deel, zijde Buitenhof (Hofweg), 1975 (HGA) 

59 Gevelaanzicht van beide bouwdelen van de Korten-
horstvleugel vanaf de Hofweg. 2019 (auteurs) 



De bouwstijl van de nieuwbouw is traditioneel en is aangepast aan de aan-

grenzende gebouwen. (afb. 56, 57, 58, 59) Wat opvalt is de cesuur tussen 

de beide bouwdelen. Het eerst gebouwde hoekpand heeft de 'voorgevel' 

met entree aan de Hofweg. Opmerkelijk aan deze gevel is de relatief kleine 

entreepartij, die volkomen uit verhouding is met de venstermaten. De 

gebosseerde pilasters met het hardstenen fronton zijn onderdelen of een 

afgeleide van een voormalige poort naar de binnenplaats ten westen van 

de dienstvleugel aan de Hofsingel. (afb. 60, 61) De verlenging van de 18de-

eeuwse vleugel langs de Hofweg is geheel in stijl verricht. Echter in plaats 

van het doortrekken van deze gevel met nog twee traveeën om aansluiting 

te verkrijgen op het hoekpand, is er gekozen voor een tussenlid van twee 

traveeën. Vanwege de beperking van het onderzoek is hiervoor (nog) geen 

reden gevonden. 

Het interieur van deze uitbreiding bestaat voor het grootste deel uit kan-

toorvertrekken ten behoeve van de Tweede Kamer. Uitzondering vormt de 

eerste verdieping van de aangebouwde vleugel langs het Buitenhof: hier 

is een grote ruimte (zes traveeën) gecreëerd voor de eetzaal van de Ka-

merleden. (afb. 62) De bijbehorende keuken is geplaatst in de deels 18de-, 

deels 20ste-eeuwse vleugel aan de zuidzijde van de grote binnenplaats. In 

de jaren 1990 heeft deze zaal de nieuwe functie van Volle Raadzaal voor de 

Raad van State gekregen en is hiervoor door architect Pi de Bruijn opnieuw 

ingericht. 

Meest opvallend element in de Kortenhorstvleugel is het trappenhuis dat 

zich in de tweede travee van de Hofsingelzijde bevindt. Door plaatsing te-

gen de gevel heeft de slingertrap daglichttoetreding. (afb. 63, 64) De eiken 

trap met tussenbordessen is geënt op 18de-eeuwse exemplaren en is zeer 

zorgvuldig uitgevoerd. De gangen op de begane grond en eerste verdieping 

zijn voorzien van een afwerking met gelede muurdammen en cassettenpla-

fonds in navolging van de 18de-eeuwse gang van het Nieuw Stadhouderlijk 

Kwartier. 

De oorspronkelijke kantoorindeling van de Kortenhorstvleugel is door de 

jaren heen vrijwel gelijk gebleven. Sommige muren zijn verwijderd of toe-

gevoegd naar gelang de behoefte aan grotere of kleinere vertrekken. 
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62 Voormalige kantine van de 
Tweede Kamer in de vleugel 
aansluitend aan de 18de-
eeuwse vleugel, in 1993 Volle 
Raadzaal Raad van State. ca 
1970 (HGA) 

63 Open spil van de slingertrap. 2019 (auteurs) 
	

64 Slingertrap in de Kortenhorstvleugel. 
2019 (auteurs) 

65 Gang op de begane grond van de vleu-
gel langs de Hofsingel. 2019 (auteurs) 
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66 Detaillering van de muurgeleding 
en cassetten plafond van de gang. 2019 
(auteurs) 



Begane grond: de gang is gelegen in het midden van de vleugel langs de 

Hofsingel en heeft een identieke afwerking als de oorspronkelijke 18de-

eeuwse gangen in het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. (afb. 65) Het plafond 

is ingedeeld in zeven cassetten, waarbij de buitenste cassetten een orna-

ment hebben en de overige cassetten een vlak stucplafond met perklijst. 

(afb. 66) De wanden zijn geleed door lisenen die de scheidingsbalken van 

het cassettenplafond ondersteunen. De wandvlakken tussen de lisenen zijn 

voorzien van een geleding met rondboog op pilasters met kapitelen. In het 

merendeel van de boogvelden zijn toegangen tot de vertrekken aanwe-

zig. Glasdeuren en paneeldeuren komen naast elkaar voor. De glasdeuren 

geven de inpandige gang nog enig daglicht evenals het ronde venster in de 

oostgevel. De kleurstelling van de gangmuren is uitgevoerd in twee tinten: 

ivoorwit voor de architectonische onderdelen en grijs voor de wandvlak-

ken, plinten, neuten, basementen en deurpartijen. De betonnen vloer is 

voorzien van linoleum in twee kleuren: een grijze border met oranjebruin 
middenveld. 

De afwerking van de vertrekken aan de binnenplaatszijde is eenvoudig. De 

plafonds zijn voorzien van een akoestische afwerking met platen binnen 

een randlijst. Twee van de oorspronkelijk vier vertrekken aan de zijde van 

de Hofsingel hebben een afwerking bestaande uit een hoge plint en gepro-

fileerd lijstwerk rondom de wandvlakken. (afb.67, 68) De borstweringen 

hebben allen een bekleding van kleine tegels achter de radiatoren. (afb. 69) 

Er is geen systematiek in de afwerking van de vertrekken te ontdekken. De 

vertrekken langs de Hofweg (zijde Buitenhof) hebben allen de afwerking 

met geprofileerd lijstwerk en hoge plinten, terwijl de gang in deze vleugel 

zonder architectonische geleding is uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de 

vlakke deuren met eenvoudige architraaf. De twee dwarsgangen die aan-

sluiten op de entrees vanaf de Hofweg missen eveneens elke vorm van 

detaillering. Reden hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat deze toegangen 

oorspronkelijk (1960) de entree vormden tot personeelswoningen. (afb. 
70,71) 

De indeling van de eerste verdieping volgt grotendeels die van de begane 

grond, inclusief de afwerking van de gangen en vertrekken in historiserende 

trant. Slechts twee vertrekken aan de Hofweg hebben de kamerafwerking 

met hoge plint en omlijsting van de wandvlakken. De vloer is hier voorzien 

van vaste vloerbedekking in twee tinten, waardoor oriëntatie mogelijk is. 
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67 Interieurafwerking bestaande uit 
hoge plint, architraven en kooflijst. 2019 
(auteurs) 
Mal 

69 Achter alle radiatoren zijn de borst-
weringen met klein formaat tegels bezet. 
2019 (auteurs) 

70 Gang begane grond langs de Hofweg. 
2019 (auteurs) 
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71 Gang achter voordeur in de vleugel in 
aansluiting op de 18de-eeuwse vleugel. 
2019 (auteurs) 



De twee gangen op begane grond en eerste verdieping zijn immers vrijwel 
identiek. (afb. 72) 

Op de tweede verdieping is een forse wijziging in de indeling van de struc-

tuur gepleegd. De oorspronkelijke indeling bestaat uit een gangenstelsel 

rondom de binnenplaats en aan de Hofsingel en Hofweg een drietal grote, 
ongedeelde ruimten, die als fractiekamers dienst deden. 

De afwerking van deze vertrekken is onbekend, maar de wanden van de 

L-vormige gang langs de binnenplaats zijn voorzien van een geleding met 

gekorniste lisenen die eindigt tegen een kooflijst met vlakke driedelige 

profilering en vlak stucplafond. Op de kruising van beide gangen heeft het 

plafond een perklijst met eenzelfde driedelig vlak profiel. Opmerkelijk is 

de indeling van de gang langs de hoofdbinnenplaats. Ter hoogte van de 

vide van het hoofdtrappenhuis is een venster in de nis van het trapportaal 

aangebracht en voorzien van draadglas. In de architectuur van de gang is 

dit boogvenster geaccentueerd door een dwarsgeplaatst tongewelf en een 

boognis op de tegenoverliggende wand. (afb. 73) Op deze manier wordt in 

dit anders donkere deel van de gang daglichttoetreding via de vide verkre-

gen. Een tweede dwarsgeplaatst tongewelf bevindt zich aan het einde van 

de gang en markeert de toegang tot het hoofdtrappenhuis. 

In 1993 is de indeling van deze verdieping ingrijpend gewijzigd. De gang 

langs de lange zijde van de binnenplaats is opgedeeld in vertrekken en een 

nieuwe gang is gecreëerd in de ongedeelde ruimte aan de kant van de Hof-

singel. (afb. 74) In de resterende ruimte zijn vier vertrekken gerealiseerd, 

waarin de oorspronkelijke gangafwerking herkenbaar is. (afb. 75, 76) 

Het venster naar de vide van het hoofdtrappenhuis is blijkens een platte-

grondtekening uit 1982 al eerder gedicht. De dwarse tongewelfjes hebben 

daarmee hun functie verloren. Ook in de grote ruimte langs de Hofweg zijn 

drie vertrekken gekomen die opvallend genoeg de rijkere uitmonstering 

met hoge plint en omlijsting van de wandvlakken hebben gekregen. 
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72 Gang eerste verdieping langs Hofsin-
gel. 2019 (auteurs) 

73 Gang in aansluiting op de 18de-eeuw-
se vleugel. Rondboognissen ter plaatse 
van het hoofdtrappenhuis. 2019 (auteurs) 

74 In 1993 verplaatste gang tweede ver-
dieping Hofsingelzijde. 2019 (auteurs) 

75 Vertrek ter plaatse van de oorspronke-
lijke gang op de tweede verdieping. 2019 
(auteurs) 
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76 Vertrek met muurgeleding van de oor-
spronkelijke gang op de tweede verdieping . 
2019 (auteurs) 
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77 Hofsingel 2 bestaat uit drie bouwfasen: fase 1 18de eeuw (rood), fase 2 18de eeuw (blauw), uitbrei-
ding 1877 (geel). 2019 (auteurs) 

78 Hofsingel 4, 6, 8 en 10 (v.l.n.r.). 2019 (auteurs) 
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3.5 Hofsingel 2 1 4 1 6 1 8 1 10 

Rijksmonumentenregister 

Hofsingel 2 

Datering: 18de eeuw (gevel) 

Monumentnummer: 17528 

Omschrijving: pand met brede, gebogen 18de-eeuwse gevel, deel uitma- 
kende van het Binnenhofcomplex 

Inschrijving register: 11.01.1967 

Kadastraal nr: sectie F 2218 

Hofsingel 4 

Geen monumentnummer 

Kadastraal nr: sectie F 467 

Hofsingel 6 

Datering: 18de eeuw (gevel) 

Monumentnummer: 17529 

Omschrijving: pand met eenvoudige 18de-eeuwse gevel met rechte kroon- 
lijst 

Inschrijving register: 11.01.1967 

Kadastraal nr: sectie F 468 

Hofsingel 8 

Datering: 19de eeuw (gevel) 

Monumentnummer: 17530 

Omschrijving: pand met gevel van goede verhoudingen 
Kadastraal nr: sectie F 469 

Hofsingel 10 

Datering: 19de eeuw (gevel) 

Monumentnummer: 17531 

Omschrijving: pand met gevel van goede verhoudingen 
Kadastraal nr: sectie F 2281 
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79 Detail van de kadastrale kaart uit 1832 met in de markering het complex Hofsingel 2. 
(bewerking auteurs) 
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3.5.1 Hofsingel 2 

Dit pand met een breedte van 16 traveeën onder één doorlopend schild-

dak lijkt qua uiterlijke afwerking een eenheid te vormen, ondanks de knik 

die zich in de rooilijn voordoet. Achter deze gevel gaan echter minimaal zes 

verschillende panden schuil. Voordat de nieuwbouw van het Stadhouderlijk 

Kwartier in het vierde kwart van de 18de eeuw plaatsvindt, staan aan de 

noordzijde van een gebogen straat verschillende huizen die minimaal uit de 

17de eeuw dateren. (afb. 79) De Staten van Holland kopen in eerste instan-

tie een drietal huizen die tot de dienstvleugel van het Nieuw Stadhouder-

lijk Kwartier gaat behoren (zeven traveeën). In een vroeg stadium van de 

bouw worden nog twee aangrenzende panden gekocht en samengevoegd 

tot een bouwlichaam (vijf traveeën). (afb.80) De scheiding tussen de drie 

en twee huizen ligt precies op de knik in de rooilijn. Tenslotte vindt in 1877 

een derde uitbreiding van de gevel plaats door nieuwbouw ter breedte van 

vier traveeën. Ingenieur-architect Singels ontwerpt een pand dat qua gevel 

aansluit op de buurpanden. (afb. 81, 82) Opmerkelijk zijn de twee kapcon-

structies op de tekeningen. In het gevelaanzicht is sprake van een eigen 

schilddak met een verbindende oversteek naar het naastgelegen dak aan 

de westzijde. De tekening van de kapconstructie geeft echter aan dat het 

een doorlopend schilddak met het buurpand betreft. Een ontwerp-gevelte-

kening van de dienstvleugel uit circa 1780 is niet bekend. De tekening van 

Singels geeft echter een goed beeld van het aanzien van de gevel in 1877. 
(afb. 85) 

De eenheid van de gevel is in de loop der tijd ontstaan. Het bouwdeel van 

vijf traveeën dat in tweede instantie is gekoppeld aan de vleugel van zeven 

traveeën heeft oorspronkelijk een andere gevelindeling gehad. De ontwerp-

tekening van dit gebouw, die wordt toegeschreven aan J. van Westenhout 

— genie-officier en architect bij de Landsgebouwendienst-, toont een afwij-

kende indeling van de begane grond. (afb. 83) In het midden bevindt zich 

de entreepartij van het pand met aan de oostzijde twee gebogen houten 

deuren (pakhuisdeuren). Boven deze deuren zijn vensters aanwezig ter 

grootte van het bovenste deel van de schuifvensters aan de westzijde. 

Een foto uit 1945 toont nog steeds deze gevelindeling, al zijn de houten 

deuren vervangen door halfronde vensters boven een borstwering. (afb. 

84) De wijziging van deuren naar vensters heeft waarschijnlijk te maken 

met een verandering in functie van de achterliggende ruimten. Bovendien 
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85 Geveltekening uit 1877 van Sin- 
gels met in geel zijn uitbreiding van 
vier traveeën. (bewerking auteurs) 

81 Ontwerptekening van de uitbreiding 
van het pand aan de Hofsingel met vier 
traveeën in 1877. (RCE) 

82 Plattegrond van de uitbreiding met vier traveeën in aansluiting op 
het bestaande 18de-eeuwse bouwdeel. 1877. (RCE) 

83 Ontwerptekening van Van Westenhout 
	

84 Opname uit 1945 van het bouwdeel van vijf tra- 
van het bouwdeel met een breedte van 	veeën, waar de 18de-eeuwse vensterindeling rechts 
vijf traveeën, ca. 1780. (RCE) 

	
van de entree deels nog intact is. (RCE) 
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is op deze foto zichtbaar dat het in 1877 toegevoegde buurpand van Singels 
een eigen kap met doorsteek naar het buurpand heeft. 

Het 'gelijktrekken' van de gevels en de kap heeft plaats in de jaren 1960. 

De kap wordt doorgetrokken en de indeling met vier kleine vensters aan de 

oostzijde van het bouwdeel van vijf traveeën wordt vervangen door twee 

vensters. De entree in de middenas blijft gehandhaafd. (afb. 88) 

Omstreeks 1961 vindt de aansluiting met de Kortenhorstvleugel plaats. 

Hiervoor zijn twee traveeën aan de westzijde gesloopt, waarna er een is 

herbouwd, dus nu resteren zes traveeën. De tegenwoordige eindgevel 

(west) van dit bouwdeel is mogelijk de enige 17de-eeuwse bouwmuur van 

de voormalige huizen die hier hebben gestaan. (afb. 89) De twee andere 

bouwmuren zijn doorbroken (mogelijk klein restant aan raamzijde aanwezig 

tussen vierde en vijfde travee vanaf het westen) en opnieuw aangebracht. 

Voor het vijf traveeën brede bouwdeel geldt dat de 18de-eeuwse indeling 

in principe nog aanwezig is. De twee scheidingsmuren met de buurpanden 

kunnen mogelijk 17de-eeuwse bouwmuren van de vroegere huizen bevat-

ten. 

Het oostelijk deel van vier traveeën uit 1877 bezit de originele bouwmu-

ren. De twee vertrekken op de begane grond en de verdieping zijn volgens 

de bouwtekening met elkaar verbonden door een centrale doorgang in de 

middenmuur. Dit 'nieuwe' gebouw vormde lange tijd de afsluiting van het 

gebouwencomplex van de Tweede Kamer aan de Hofsingel. Aan het einde 

van de gang is op beide verdiepingen een toilet aanwezig met klein venster 

in de achtergevel. De achtergevel is door de schuinlopende perceelsgrenzen 

smaller dan de voorgevel en heeft drie traveeën. 

Het exterieur aan de zijde Hofsingel straalt eenheid uit door de toepassing 

van dezelfde indeling van de vensters, een optisch centraal gelegen entree 

en een aaneengesloten schilddak. De verschillende bouwdelen zijn slechts 

herkenbaar door de knikken in de rooilijn en de op deze knikken geplaatste 

hemelwaterafvoeren. 

Het middelste bouwdeel met een breedte van vijf traveeën heeft in het 

exterieur de meeste veranderingen ondergaan. De huidige indeling van 

de gevel dateert uit de jaren 1960 toen de halfronde vensters ten oosten 

van de entree zijn vervangen door twee vensters. De huidige dispositie van 

vertrekken in het interieur dateert uit het recente verleden. Aan weerszij-

den van de middengang is een vertrek, terwijl de gang is opgedeeld in een 
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88 Verbouwing Hofsingel 2 met 
aanpassing van het dak en de 
vensters rechts van de entree. 
ca. 1975 (HGA) 

89 Bouwput voor de Korten-
horstvleugel, waarbij van 
Hofsingel 2 twee traveeën 
ziijn afgenomen. De zichtbare 
witte muur is een bouwmuur 
van voorgaande 17de-eeuwse 
bebouwing. (HGA) 

86 Loopbrug langs de achtergevel van de 
uitbreiding uit 1877. 2019 (auteurs) 
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87 Zicht op de achtergevel van de uit-
breiding uit 1877 met de in 1993 aange-
brachte loopbruggen op elke bouwlaag. 
2019 (auteurs) 



vestibule aan de zijde van de Hofsingel, met daarachter een toiletgroep met 

portaal. Op deze bouwlaag zijn de oorspronkelijke bouwmuren uit de 17de 

eeuw aanwezig in de voorgevel, zij- en gangmuren en het westelijk deel van 
de gangmuur. 

Op de eerste verdieping is de oorspronkelijke indeling grotendeels nog aan-

wezig met uitzondering van het vertrek dat zich op de plaats van de in 1950 

verwijderde trap bevindt. Ook hier is 17de-eeuws muurwerk te verwachten 

in de midden- en zijgevels en de muren rondom het voormalige trappen-

huis. Hetzelfde geldt voor de tweede verdieping. 

Het westelijk gedeelte van het 18de-eeuwse bouwdeel heeft oorspronkelijk 

een breedte van zeven traveeën. Bij de nieuwbouw van de Kortenhorstvleu-

gel in 1959-1963 is aan de westzijde een tweetal traveeën afgenomen. De 

huidige eindmuur van het resterende vijf traveeën brede deel is een 18de-

eeuwse binnenmuur. In de herbouwde 'zesde' travee is een toiletgroep 
geplaatst. 

Aan de achterzijde vertoont het Hofsingelgebouw geen eenheid. In de 

eerste plaats is het meest oostelijke bouwdeel uit 1877 niet uitgebouwd tot 

aan de voormalige Hofgracht, maar eindigt in aansluiting op de gangstruc-

tuur van het naastgelegen pand. De achtergevel van dit gebouw met oor-

spronkelijk drie raamtraveeën mist op de begane grond en de eerste verdie-

ping de gevelopeningen in de oostelijke travee. Door de plaatsing in 1993 

van loopbruggen tegen de achtergevel is een aantal vensters in deuren 

gewijzigd, zodat toegang tot de loopbrug is verkregen. (afb. 86,87) De ko-

zijnen en vensters (zesruits schuiframen) dateren allen uit1877. Daar waar 

deuren zijn geplaatst zijn de vensterkozijnen naar beneden toe verlengd. 
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90 Detail van de kadastrale kaart uit 1832 met in de markering het perceel Hofsingel 4. 
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3.5.2 Hofsingel 4 

Historisch gezien is er niets over het huis Hofsingel 4 bekend. Op de stads-

plattegrond uit 1616 bevindt zich op dit gedeelte van de huidige Hofsingel 

een aantal huizen, maar er is ook een leeg erf of tuin aanwezig. Op de ka-

dastrale kaart uit 1832 zien we evenwel een smal langgerekt pand dat zich 
met een uitbouw uitstrekt tot aan de Hofgracht. (afb. 90) 

De tekeningen uit 1922 geven aan dat het pand Hofsingel 4 inmiddels bij 

het Tweede Kamergebouw is getrokken. Op de begane grond is een door-

gang aanwezig vanuit het vertrek van het bouwdeel uit 1877. Er is geen 

sprake van communicatie via de gang, omdat aan het einde van die gang 

een toilet aanwezig is. Op de verdieping is een doorgang vanuit de gang ge-

maakt door het wegbreken van het toilet aan het einde van de gang. (afb. 
91) 

Opmerkelijk is dat op de plattegrond van de begane grond uit 1944 geen 

verbinding tussen beide bouwdelen blijkt te zijn. Vanwege de gering van 

beide gevels is een onbebouwde driehoek (taartpunt) aanwezig, die over-
brugd moet worden. 

In 1977 is er een doorgetrokken gang waarmee het pand op beide bouwla-
gen toegankelijk is vanuit Hofsingel 2. 

Vanwege de nieuwbouw in 1993 is de achtergevel drastisch teruggebracht 

tot de achtergevel van de gang langs het bouwdeel uit 1877. 

Exterieur 

Het smalle pand van twee traveeën heeft twee bouwlagen. De voorgevel 

is gepleisterd en wit geverfd. Voor 1975 is op de begane grond een entree. 

(afb. 92) Tegen het gepleisterde muurwerk is een gemetselde steunbeer (?) 

aanwezig waarvan de functie onduidelijk is. Op de verdieping is een dubbel 

venster. De gevel wordt afgesloten door een eenvoudige lijst. 

Na 1975 is de onderzone gewijzigd: een nieuwe deur met bovenlicht en een 

venster. De 'steunbeer' is verwijderd. De gevel is gepleisterd en wit geverfd. 
(afb. 93, 94) 
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92 Op de begane grond van Hofsingel 4 is 
alleen een deur aanwezig. ca. 1968 (HGA)  

93 De foto uit 1975 toont een verbouwing 
van de begane grond: er zijn een nieuwe 
deur en venster aangebracht. (HGA) 

94 Situatie van de gevel in 2019. (auteurs) 95 Op de verdieping is slechts één vertrek 
met afgenomen gang aanwezig. 2019 
(auteurs) 
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Interieur 

Begane grond: Een grote ruimte toegankelijk vanuit de gang van het weste-

lijk buurpand uit 1877. Het 6-ruits schuifvenster heeft dubbel glas, recent. 
De deur naar de Hofsingel is dichtgezet. 

Eerste verdieping: Aan de Hofsingelzijde is een vertrek met dubbel 15-ruits 

venster. (afb. 95) De borstwering is voorzien met kraaldelen. Het verlaagd 

systeemplafond ontneemt het zicht op eventueel balkenplafond. Aan de 

achterzijde van het vertrek is een gang afgenomen, die in verbinding staat 

met de gang van het aangrenzende pand aan de westzijde: het pand uit 
1877. 
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96 Detail van de stadskaart uit 1616, waarop de Hofsingel 
duidelijk herkenbaar is. (HGA) 

97 Detail van de kadastrale kaart uit 1832 met de 
panden Hofsingel 6 en 8 in de markering. (bewerking 
auteurs) 

98 Opname uit ca. 1900 van de gevels 
Hofsingel 6 en 8. (HGA) 

I 

r" - 

99 Tekening van de bestaande situatie 
in1976. (RV8) 
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3.5.3 Hofsingel 6 1 Hofsingel 8 

Over de bouwgeschiedenis van de panden Hofsingel 6 en 8 is geen litera-

tuur voorhanden. De enige bron, die overigens niet geheel betrouwbaar is, 

zijn de stadsplattegronden waarop de Hofsingel is afgebeeld. Op de kaart 

uit 1616 is de Hofsingel goed herkenbaar, vooral door de knik in de rooilijn. 

(afb. 96) Op dit punt is een dwarsgracht aanwezig die vanaf de Hofgracht 

naar het Spui leidt. Ten oosten van deze gracht is een viertal huizen ge-

tekend met in het midden een tuin, die van de straat is afgesloten door 

een muur. Ook latere kaarten geven bebouwing in de vorm van een reeks 

huizen op dit gedeelte van de Hofsingel weer. (afb.97) Het is daarom niet 

ondenkbaar dat de tegenwoordige huizen sporen van hun 17de-eeuwse 
voorgangers hebben in kelders, gevels en bouwmuren. (afb. 98) 

Het is onduidelijk wanneer de panden bij het Tweede Kamercomplex zijn 

betrokken. De eerste tekeningen waarop de panden verschijnen, betreffen 

meteen verbouwingstekeningen. Het is daarom aannemelijk dat de panden 
op dat moment in Rijksbezit zijn gekomen. 

1976 Vier tekeningen uit 1976 hebben betrekking op een aanstaande 

verbouwing. Van de twee gevels is de bestaande situatie en nieuwe situ-

atie aanwezig. (afb. 99) De plattegronden van kelder, begane grond, eerste, 

tweede en derde verdieping gelden alleen voor Hofsingel 6. (afb. 100) Van 

het naastgelegen pand is geen indeling weergegeven. De indeling lijkt niet 

oorspronkelijk te zijn, uitgezonderd de plaatsing van de schouwen in de 

kelder, eerste en tweede verdieping die zich tegen de westmuur bevinden 
in het achterste gedeelte van het huis. 

Blijkbaar is de verbouwing/restauratie van het exterieur niet doorgegaan, 

want op foto's uit 1976 en 1998 zijn geen wijzigingen in de gevels aantoon-
baar. 

1977-1978 	In het interieur heeft wel een verbouwing plaatsgevonden, 
volgens de plattegrondtekening uit 1977. (afb. 101) 

In het midden van Hofsingel 6 is een trappenhuis gesitueerd vanaf de kel-

der tot en met de derde verdieping. Vanuit dit centrale trappenhuis wordt 

tevens het buurpand Hofsingel 8 ontsloten. In het middendeel van Hofsin-

gel 8 zijn sanitairblokken opgenomen (eerste, tweede en derde verdieping. 

Iedere verdieping van de twee huizen heeft een vertrek aan de voor- en 
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102 Afbraak van de achterste helft van de panden 
	103 De gevels van Hofsingel 6 en 8. 

Hofsingel 6 en 8 in 1993 (HGA) 
	

2019 (auteurs) 
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achterzijde van het pand. De verbinding met Hofsingel 2 op de eerste 

verdieping loopt via een nieuwe gang die is aangelegd in Hofsingel 4 en die 

uitkomt in het centrale trappenhuis in Hofsingel 6 van waaruit Hofsingel 8 
toegankelijk is. 

1993 De achtergevels zijn op het moment van de bouw van de vide van 
de 'nieuwe' Tweede Kamer omstreeks 1993 ingekort. (afb. 102) 

Hofsingel 6 en 8, exterieur: 

De bakstenen gevel Hofsingel 6 heeft een breedte van twee traveeën, telt 

vier bouwlagen en wordt afgesloten door een zware kroonlijst. Het schild-

dak is met pannen voorzien. De gevel dateert uit de late 18de eeuw. Het 

metselwerk is uitgevoerd in kruisverband, behalve bij de middenpenanten 

waar staand verband is toegepast. Op de gevelhoeken is een kop-klezoor 

hoekoplossing toegepast. De vensters worden afgedekt door halfsteense 

rollagen. De pui op de begane grond is in de 19de eeuw aangebracht. De 

T-vensters dateren uit het begin van de 20ste eeuw. (afb. 103) 

De gevel Hofsingel 8 heeft eveneens een breedte van twee traveeën, telt 

vier bouwlagen en ook hier is de pui op de begane grond in de 19de eeuw 

geplaatst. De gevel is gepleisterd in blokpatroon. De vensters zijn omgeven 

door architraven met aan de onderzijde diamantkoppen (eerste verdie-

ping), die op de tweede en derde verdieping nog worden ondersteund door 

consoles. Op de kroonlijst zijn drie zwaar geornamenteerde consoles aan-

gebracht. Deze uitmonstering dateert uit de het vierde kwart van de 19de 
eeuw. De kap is gelijk aan die van Hofsingel 6. 

Hofsingel 6: interieur: 

In de achterste helft van dit bouwdeel is in 1977 een trappenhuis aange-

bracht tussen de begane grond en derde verdieping. (afb. 104) De vertrek-

ken aan de zijde van de Hofsingel zijn eenvoudig afgewerkt met verlaagde 

plafonds. Op de eerste verdieping is het vertrek alleen toegankelijk vanuit 

het buurpand Hofsingel 8. De twee vensters zijn recent vernieuwd in 19de-

eeuwse kozijnen: delgde-eeuwse T-vensters zijn vervangen door draaiven-

sters met dubbelglas. Dit vertrek heeft de naam 'Victor de Stuers kamer'. 
(afb. 104) 

Tweede verdieping: zie eerste verdieping. 

Derde verdieping: zie eerste verdieping. 
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107 Vertrek op de eerste verdieping van Hofsingel 8. 2019 
(auteurs) 

105 Trappenhuis in Hofsingel 6. 2019 (auteurs) 104 Vertrek op de eerste verdieping van Hofsin-
gel 6. 2019 (auteurs) 

106 Gang achter de entree van Hofsingel 8. 2019 
(auteurs) 
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Hofsingel 8: interieur: 

Op de begane grond bevindt zich de entree vanaf de Hofsingel met (goede-

ren-) lift. Rookvertrek aan de Hofsingelzijde. (afb. 106) 

De bovenliggende verdiepingen zijn in tweeën gedeeld: aan de achterzijde 

bevinden zich sanitair units en aan de zijde van de Hofsingel is telkens een 

vertrek met verlaagd plafond en nieuwe vensters, zie Hofsingel 6.(afb. 107) 
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108 Gezicht op de Hofpoort met aan de linkerkant de 
zijgevel van Hofsingel 10. 1836 (HGA) 

109 De gevel van Hofsingel 10 in 1938. (HGA) 

110 Opname uit ca. 1900 met de zijgevel van Hofsingel 
10. (HGA) 
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3.5.4 Hofsinge110 

Pand Hofsingel 10 is een het laatste pand van de rij huizen aan de Hof-

singel en ligt op de hoek met de zogenoemde Hofstraat, die leidt naar de 

Hofpoort. Vanwege de hoekligging heeft het pand ook een zijgevel aan de 
Hofstraat. (afb. 108) 

De gevel aan de Hofsingel bestaat uit vier traveeën en drie bouwlagen. 

(afb. 109) De begane grondgevel is gepleisterd en de verdiepinggevels zijn 

in schoon metselwerk (kruisverband) uitgevoerd. De gevelindeling van de 

begane grond strookt niet met de twee bovenliggende verdieping: hier 

is sprake van twee vensters en een entree in een gepleisterde gevel. De 

verdiepingen zijn horizontaal gescheiden door cordonlijsten. Van de vier 

vensters (T-vensters) op beide verdiepingen zijn de vensters in de tweede 

travee vanaf het oosten geblindeerd en gepleisterd. De gevel wordt afgeslo-

ten door een kroonlijst met rijk geornamenteerde consoles. Deze gevelin-
deling is volgens foto's in ieder geval in 1910 al aanwezig. 

In de zijgevel zijn de cordonlijsten doorgezet en is de begane grond gepleis-

terd. (afb.110) De begane grond heeft ook hier een afwijkende indeling: en-

tree en twee vensters. De bovenverdiepingen hebben ieder twee vensters. 
De kroonlijst heeft geen consoles. 

De oorspronkelijke indeling van het gebouw is niet meer aanwezig en 

hiervan zijn geen tekeningen gevonden. Het pand is tot 1993 in gebruik 

geweest als perscentrum Nieuwspoort samen met het pand Hofsingel 12. 

De twee panden waren intern met elkaar verbonden. Ten behoeve van de 

verbouwing van de Tweede Kamer in de jaren 1990 is het pand Hofsingel 12 

afgebroken. De huidige indeling is recent aangebracht. (afb. 111, 112) 

Indeling interieur: 

Begane grond: Een ongedeelde ruimte. Het muurwerk van de buitengevels 

aan Hofsingel en Hofpoort kan sporen van ouder muurwerk bevatten. De 

vorm van de gevel volgt in ieder geval de 17de-eeuwse rooilijn. 

Eerste verdieping: Een ongedeelde ruimte. Nieuwe vensters in 19de-eeuw-
se kozijnen. 
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111 Voorgevel van Hofsingel 10. 2019 (auteurs) 

112 Voor- en zijgevel van Hofsingel 10. 2019 (auteurs) 
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Conclusie: de indeling van de panden langs de Hofsingel 4, 6, 8 10 is niet 

oorspronkelijk. De panden zijn aan de achterzijde ingekort vanwege de aan-

leg van loopbruggen. Mogelijke 17de-eeuwse bouwsporen kunnen aanwe-

zig zijn in de bouwmuren tussen de panden. 

De gevels van Hofsingel 4, 8 en 10 hebben een 19de-eeuws voorkomen, 

waarin de vensters zijn vernieuwd in 19de-eeuwse kozijnen. De gevel van 
Hofsingel 6 is 18de-eeuws. 
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117 Bouwnaad 
in de oostelijke 
zijgevel: voorgevel 
is zichtgevel. 2019 
(auteurs) 

113 Litho uit 1844 waarop de Landsdrukkerij links van het Nieuw Stadhou- 114 Gedeelte van de Landsdrukkerij op 
derlijk Kwartier zichtbaar is met de entree op de oorspronkelijke plaats, in een opname uit 1875 met de entree in het 
het midden van de gevel. (HGA) 	 midden van de gevel. (HGA) 

115 Zuidgevel van de binnenplaats met 17de-eeuws 
muurwerk, onder meer herkenbaar aan de rondbogen 
boven de vensters. 2019 (auteurs) 
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116 Zuidgevel van de 17de-eeuwse vleugel met herstel-
de rondbogen boven de vensters van de eerste verdie-
ping. 2019 (auteurs) 



3.6 Voormalige Landsdrukkerij 

1767 In 1767 wordt de nieuwe Landsdrukkerij gebouwd aan de zuidzijde 

van het Binnenhof op de plaats 'waar op staat een seer oud en irreparabel 

gebouw, voor dezen bewoond by de conchergies van de Heeren Stadhou-

ders, en thans gebruikt wordende om daar in te houden een van de de-

partmenten van het Comptoir van den Ontfanger Generaal van Holland, en 

welke grond na gedaane meeting, bevonden was de vereischte grootte te 

hebben en compleetelyk geschikt te zyn om daar op een nieuw gebouw tot 

een 's Lands Drukkery en woonhuis van den Drukker te kunnen zetten, zoo-

danig dat geen beter gelegenheid daar toe zoude kunnen worden verlangt'. 
(afb. 113, 114) 

Of de bestaande bebouwing in zijn geheel 'seer oud en irreparabel' is 

geweest, is de vraag omdat het achterste, zuidelijke deel (zuidbeuk) van 

het gebouw dat vroeger grensde aan de Hofgracht is opgenomen in de 

18de-eeuwse nieuwbouw. Deze zuidbeuk met een breedte van acht tra-

veeën blijkt met zijn grote ongedeelde ruimten op begane grond en eerste 

verdieping geschikt voor de zetterij (begane grond) en drukkerij (eerste 

verdieping). In het muurwerk van de noord- en zuidgevel van dit bouwdeel 

is de toepassing van de strekse bogen en rondbogen karakteristiek voor het 

17de-eeuwse werk. (afb. 115, 116) Dit bouwdeel heeft bovendien de eigen 

verdiepingsniveau's behouden, waardoor een niveauverschil is ontstaan 

met het ervoor geplaatste bouwdeel uit 1767. Aan de noordzijde is het 

niveau van het maaiveld van het Binnenhof aangehouden, waardoor de 

begane grond van het noordelijk deel (noordbeuk = gedeelte ten noorden 

van de binnenplaats aan de zijde Binnenhof) aanzienlijk hoger ligt dan het 

achterliggende bouwdeel. Tot op de dag van vandaag geeft dit niveauver-

schil hinder dat is 'opgelost' met langere en kortere hellingbanen, een vrij 

hoge trap in de noordwesthoek en een inpandige trap in het vertrek aan de 
oostzijde van de binnenplaats. 

De bouwnaad in de oostelijke zijgevel kan vermoedelijk worden verklaard 

uit het feit dat de voorgevel aan de Binnenhofzijde is opgemetseld met 

geslepen baksteen, terwijl de zijgevel in gangbare baksteen is opgetrokken. 

(afb. IMG_1148.JPG) Met andere woorden, de voorgevel is als zichtgevel 
behandeld, terwijl tegen de zijgevel aansluitende bebouwing plaatsvindt. 
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118 Voorgevel voormalige Landsdrukkerij. De entree bevindt zich sinds 1993 in de derde 
travee vanaf het westen. 2019 (auteurs) 

119 Plattegrond van de begane grond met in de markering de Landsdrukkerij. In de onge-
deelde ruimte aan de zuidkant was tot 1808 de zetterij gevestigd. 1812 (Nationaal Archief, 
demarcatierapport Binnenhofcomplex Tweede Kamer door de Fabryck, p. 78, bewerking 
auteurs) 
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De voorgevel heeft een breedte van zeven traveeën, een hoogte van drie 

bouwlagen en is uitgevoerd in een strak kruisverband met geslepen bak-
steen (20/201/2/21 x 10/101/2  x 4 cm en een tien lagenmaat van 451/2 cm) en 

dun voegwerk. (afb. DSC01847.JPG ) Bij de twee gevelhoeken is een kop-

klezoor hoekoplossing toegepast, en bij de linker gevelhoek is het metsel-

werk anderhalfsteens de hoek omgezet en sluit het met een verticale koude 

naad aan op het zijgevelmetselwerk. Dit zijgevelmetselwerk is eveneens 

uitgevoerd in kruisverband met baksteenformaten van 19 x 91/2 x 4 cm, met 

een tien lagenmaat van 45 cm. Bij de koude naad is een kop-klezoor hoek-

oplossing toegepast. De oorspronkelijke opzet van de voorgevel is symme-
trisch met de hoofdentree in de middelste travee. 

In de loop der tijd is er sprake van een 'deurendans', waarbij de entree 

meermalen van travee is verplaatst. Deze verplaatsingen van de entree zijn 
gerelateerd aan wijzigingen in het interieur. 

De veranderingen in en aan het gebouw zijn het gevolg van de gewijzigde 

functie van het gebouw. Al in 1808 wordt de drukkerij verplaatst naar Am-

sterdam in navolging van het vertrek van koning Lodewijk Napoleon uit Den 
Haag. 

1812 De vroegste plattegrond dateert uit 1812, wanneer het gebouw 

zijn functie van drukkerij al heeft verloren. De oorspronkelijke indeling 

is dan vermoedelijk al enigszins gewijzigd door de aanleg van een gang 

in de meest westelijke travee. Deze wijziging is wel in verband gebracht 

met het verkrijgen van een extra toegang tot de publieke tribune van de 

Vergaderzaal, maar in 1812 is er nog geen sprake van een Tweede Kamer. 

(afb. 119) De verdere indeling van de begane grond, die grotendeels als 

oorspronkelijk kan worden gezien, bestaat uit een gang achter de centrale 

entree in de voorgevel, die uitkomt in een dwarsgang langs de noordzijde 

van de binnenplaats. Aan de Binnenhofzijde en ten oosten van de binnen-

plaats is een aantal vertrekken waarvan er twee een schouw bezitten. Op 

de binnenplaats is in de noordwesthoek een privaatuitbouw, die ook vanuit 

bovengelegen verdiepingen toegankelijk is. De ruimte in het 17de-eeuwse 

bouwdeel aan de gracht is ongedeeld. Een royaal trappenhuis ontbreekt 

vreemd genoeg in dit pand. Slechts een kleine steektrap in het midden van 

de noordbeuk geeft toegang tot de eerste verdieping. 

De dispositie van vertrekken op de eerste verdieping komt grotendeels 

overeen met die op de begane grond. Ook hier is een dwarsgang aanwezig 
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120 In 1885 wordt een nieuw trappenhuis in de twee westelijke traveeën van de Lands-
drukkerij aangelegd als toegang voor pers en publiek van de tribunes van de vergaderzaal. 
(RVB) 

121 Geveltekening met de situatie uit 1885 met twee deuren in de westelijke traveeën die 
toegang verlenen tot het trappenhuis naar de tribunes (rechts) en tot het eigenlijke pand 
(links). (RCE) 
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tegen de noordgevel van de binnenplaats. De ongedeelde ruimte van de 

zuidbeuk (gedeelte ten zuiden van de binnenplaats aan de zijde Hofgracht) 

is slechts toegankelijk door de vertrekken aan de west- en oostzijde van 

de binnenplaats, wat vreemd lijkt voor een drukkerij, vooral als er ook nog 
sprake is van een niveauverschil. 

Opmerkelijk is dat er op de plattegrond geen aanduiding is van het niveau-
verschil tussen noord- en zuidbeuk. 

1850 Op plattegrondtekeningen uit 1850 vallen twee wijzigingen op die in 

verband staan met een verbetering van de toegankelijkheid van de pu-

blieks-/perstribune van de Vergaderzaal aan de westzijde en een toegang 

tot het aan de oostzijde gelegen pompgebouw via een gang die is afgeno-

men van het vertrek ten oosten van de binnenplaats. 

Op de tweede verdieping is sprake van vier ruimten: de noordelijke en 

zuidelijke beuk zijn ongedeeld, aan de oostzijde van de binnenplaats een 
vertrek en aan de westzijde een spiltrap. 

1879 Op plattegronden uit 1879 worden de functies van de vertrekken in 

het pand weergegeven. Op de begane grond zijn de afdelingen Telegrafie 

(noordbeuk) en Financiën (zuidbeuk) ondergebracht. De tussenmuren aan 

de zijde van het Binnenhof zijn verwijderd, zodat een grote ruimte is ont-

staan waarin alleen de trap nog aanwezig is. Op de verdieping zijn dat het 

Bureau der artillerie (noordbeuk) en Financiën (zuidbeuk). Het vertrek aan 

de westzijde van de binnenplaats is bestemd voor de 'dagbladschrijvers', 

die van hieruit toegang hebben tot de tribunes van de Vergaderzaal. Om in 

deze ruimte te komen wordt gebruik gemaakt van het trappenhuis in het 

oostelijk avant-corps van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. 

1885 In 1885 blijkt de ongedeelde ruimte van de zuidbeuk op de tweede 

verdieping in gebruik te zijn als bibliotheek en is verbonden met het ge-

deelte van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier aan de zuidzijde van de 

(voormalige) Hofgracht. 

Uit hetzelfde jaar dateert een tekening getiteld 'Verbetering der toegang 

voor de verslaggevers en het publiek'. (afb. 120) Hierbij wordt in de twee 

westelijke traveeën van de voormalige Landsdrukkerij een trappenhuis aan-

gelegd dat op de eerste verdieping toegang verleent tot een wachtruimte 

en van daaruit toegang tot de tribune voor verslaggevers. Het trappenhuis 

91 



123 Plattegrond uit 1950 met het nieuwe trappenhuis naar de tribunes in de twee westelij-
ke traveeën. De toegang tot het pand vindt plaats door een deur in de derde travee vanuit 
het westen met een nieuwe op de deur aansluitende gang. (RCE) 
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loopt door tot de tweede verdieping waar een portaal en toegang tot de 

publieke tribune van de Vergaderzaal is gerealiseerd. De wijziging van het 

gebruik van de trap, heeft te maken met de vernieuwing van de zogenoem-

de ministerstrap in het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. Deze royale trap laat 

geen gebruik toe van pers en publiek. Voor het exterieur van de Landsdruk-

kerij betekent deze ingreep het aanbrengen van twee deuren (!) in de twee 

westelijke traveeën: de westelijke is voor pers en publiek en de oostelijke 

deur vormt de entree tot het gebouw, waarmee de ingang in de middelste 

travee is vervallen. (afb. 121) De Landsdrukkerij wordt in deze tijd in ge-

bruik genomen door de afdeling stenografie (zuidbeuk) en het Zegelkantoor 

(noordbeuk), nadat de Rijkstelegraaf en afdeling Financiën zijn vertrokken. 

Er vindt een interne verbouwing plaats waarbij deze afdelingen worden 
ingericht. 

In de tot dan toe ongedeelde zuidbeuk worden aan de westzijde twee 

vertrekken gemaakt (drie traveeën) met een verlaagd plafond. De overige 

ruimte van vijf traveeën wordt voorzien van raambetimmeringen in de 

vorm van architraven en geprofileerde vensterbanken en een hoge paneel-

lambrisering rondom op de borstweringen en penanten. 

1922 Een plattegrondtekening van de eerste verdieping uit 1922 geeft 

voor het eerst aan dat in de ongedeelde ruimte van de voormalige drukkerij 

in de zuidbeuk van het pand, twee separate vertrekken zijn aangebracht, 

waardoor de grote ruimte nu nog vijf traveeën bezit. Opmerkelijk is dat dit 

zuidelijk gedeelte van het gebouw, het eigenlijke 17de-eeuwse deel, nu 

betrokken is bij de Vergaderzaal en niet langer verbonden is met de noord-

beuk van het gebouw. (afb. 122) 

Voor de tweede verdieping geldt dat de hele verdieping met uitzondering 

van het trappenhuis en portaal voor de tribunes van de Vergaderzaal, in ge-

bruik is als bibliotheek en als zodanig in verbinding staat met het gedeelte 

van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier aan de zuidzijde van de Hofgracht. 

1950 In 1950 wordt de toegang tot de tribunes opnieuw gewijzigd. (afb. 

123) Er komt nu een groot trappenhuis in de eerste twee westelijke tra-

veeën, die behalve toegang tot de tribunes tevens de verdiepingen van het 

gebouw ontsluit. De oorspronkelijke 18de-eeuwse trap in het midden van 

de noordbeuk is namelijk verwijderd. De toegang tot dit trappenhuis vindt 

plaats vanuit een nieuwe gang met entree in de derde travee vanaf het 
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124 In de zuidgevel wordt in 1950 de 17de- 	 125 Detailopname van de in 1950 aangebrachte korfbo- 
eeuwse venstermaat hersteld. In plaats van de 	gen. 2019 (auteurs) 
bijbehorende rondbogen zijn hier korfbogen 
toegepast. 2019 (auteurs) 
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westen. De twee deuren in de eerste twee westelijke traveeën van de voor-

gevel worden daarom gewijzigd in vensters terwijl het venster in de derde 

travee tot entree wordt. Dit trappenhuis heeft tot de grote verbouwing in 
de jaren 1990 dienst gedaan. 

Er wordt een nieuwe toiletgroep geplaatst aan de binnenkant van de muur 

waar zich oorspronkelijk de privaatuitbouw in de noordwesthoek van de 

binnenplaats bevond. De toiletuitbouw tegen het midden van de noordge-

vel, die voor het eerst op een plattegrond uit 1915 voorkomt, blijft gehand-

haafd. 

In de zuidgevel van de zuidbeuk vinden grote wijzigingen plaats. De ven-

sters van de eerste verdieping worden verkleind en de gevel wordt hersteld 

in 17de-eeuwse trant met korfbogen boven deze vensters. (afb. 1124, 125) 

1961 Het souterrain van het 17de-eeuwse bouwdeel was vermoedelijk al 

vanaf de late 19de eeuw in gebruik als stookkelder. In 1961 wordt het oor-

spronkelijk troggewelf tussen de enkelvoudige balklaag vervangen door een 

troggewelf met stalen IsPE/HEA balken. De ruimte onder de binnenplaats 

wordt uitgegraven en aan de stookkelder toegevoegd. 

1968 Een plattegrondtekening van de eerste verdieping toont aan dat 

er een gang langs de binnenplaats in het stenografenvertrek aanwezig is, 

evenals een trap in het vertrek ten oosten van de binnenplaats om het ni-

veauverschil tussen de 17de- en 18de-eeuwse bouwdelen te overbruggen. 

1993 De verbouwing van de jaren 1990 heeft de grootste wijzigingen in 

de voormalige Landsdrukkerij teweeg gebracht. (afb. 126) Het trappenhuis 

uit 1950, maar dat al in 1885 op deze plaats wordt aangebracht, verdwijnt 

en rondom de binnenplaats wordt een gangenstelsel aangebracht met de 

nodige aanpassingen in de vorm van trapjes en hellingbanen om de niveau-

verschillen tussen de noord- en zuidbeuk te overbruggen. Dit gangenstelsel 

wordt aangesloten op de aangrenzende panden: het Pompgebouw aan de 

oostzijde, de twee delen van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier ten noor-

den en zuiden van de binnenplaats (de voormalige Hofgracht). De gewenste 

verbinding van de verschillende panden langs de zuidzijde van het Binnen-

hof heeft hier geleid tot een wirwar van gangen en niveauverschillen die 

met trappen, trapjes en hellingbanen moest worden opgelost. 
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127 17de-eeuwse rondboog boven de vensters 
	

128 17de-eeuwse kozijnen met hardstenen 
van de eerste verdieping aan de zuidzijde van 	 onderdorpel en 19de-eeuwse schuiframen op de 
de binnenplaats. 2019 (auteurs) 

	
begane grond van de zuidbeuk. 2019 (auteurs) 

129 17de-eeuws muurwerk op souterrainniveau 
	130 Oorspronkelijke 17de-eeuwse balklaag boven het 

in de zuidmuur van de zuidbeuk . 2019 (auteurs) 
	

verlaagde plafond van de begane grond van de zuidbeuk 
aanwezig. 2019 (auteurs) 

96 



Het onderzoek van de voormalige Landsdrukkerij heeft in de zuidbeuk een 

17de-eeuws gebouw herkent dat bij de nieuwbouw in 1765 is geïncor-

poreerd. Op de binnenplaats zijn in de zuidgevel de voor de 17de eeuw 

kenmerkende rondbogen (steens) boven de vensters van de eerste verdie-

ping aanwezig. (afb. 127) Het muurwerk is in 1765 met nog een verdieping 

verhoogd. 

De kozijnen van de begane grond dateren uit de 17de eeuw met 19de-

eeuwse schuiframen. (afb. 128) Op de eerste en tweede verdieping zijn 

18de-eeuwse kozijnen met 19de-eeuwse schuiframen aanwezig. De gevel 

is uit balans vanwege de toevoeging van een verdieping waarin de vensters 

kopieën zijn van de begane grondvensters. 

Het muurwerk van de zuidgevel van dit bouwdeel heeft diverse wijzigingen 

ondergaan. Vanwege de ligging aan de voormalige Hofgracht is aan deze 

zijde een souterrain aanwezig. Het oorspronkelijk 17de-eeuws metselwerk 

(kruisverband in lisselsteen met formaten van 181/2  x 9 x 4 cm en een tien 

lagenmaat van 451/2  cm) met een kop klezoorhoekoplossing aan de oost-

zijde, loopt door tot aan de bovenzijde van de vensters op de eerste verdie-

ping. (afb. 129) Daarboven is een strook vernieuwd muurwerk met daarin 

de korfbogen boven de vensters van de eerste verdieping. Dit nieuwe werk 

is duidelijk herkenbaar aan de afwijkende baksteensoort, maar bovenal aan 

de afwijkende boogvorm boven de vensters waar in plaats van de in steens 

uitgevoerde 17de-eeuwse rondboog een anderhalf steens korfboog is 

aangebracht. Boven dit nieuwe metselwerk dat zich tot een laag boven de 

korfbogen bevindt, is het muurwerk van de ophoging uit 1765 aanwezig. 

Bij de verbouwing van het 17de-eeuwse bouwdeel tot Landsdrukkerij in 

1765 zijn in de bestaande gevelopeningen nieuwe hogere kozijnen aange-

bracht met schuifvensters voorzien van een 18de-eeuwse roedenverdeling. 

Deze extra hoge vensters waren van groot belang voor de daglichtvoor-

ziening van de drukkerijzaal. Gevolg van deze hogere vensters was dat de 

rondbogen in het exterieur van de zuidgevel verloren gingen. De roeden-

verdeling is in het begin van de 19de eeuw vervangen door een 10-ruits 

empire indeling. Bij de grote verbouwing in 1950 zijn de raamopeningen 

verkleind, waarvoor de bestaande 18de-eeuwse kozijnen aan de onder-

zijde zijn ingekort en de vensters zijn aangepast met een 8-ruits verdeling. 

Tevens zijn toen de bovengenoemde korfbogen weer aangebracht in een 

poging de 'oorspronkelijke' situatie te herstellen. (zie afb. 124, 125) 
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18de-enwse console voamatige Landsdlakerij 

132 Opmetingstekening van de 18de-eeuwse 
console van de balklaag van de tweede verdieping. 
2019 (auteurs) 

133 19de-eeuwse venster- en borstwe-
ringbetimmering op de eerste verdieping 
van de zuidbeuk. 2019 (auteurs) 

135 Enkelvoudige balklaag met raveling voor 
schouw op de eerste verdieping van de noordbeuk. 
2019 (auteurs) 

98 

136 Enkelvoudige balklaag in vertrek ten oosten van 
de binnenplaats, noordbeuk. 2019 (auteurs) 

134 Borstweringbetimmering met paneel uit ca. 
1885. Eerste verdieping van de zuidbeuk. 2019 
(auteurs) 



De kozijnen van de begane grond dateren aan beide gevelzijden uit de 17de 

eeuw, waarvan de onderdorpel in 1765 is vervangen door een hardstenen 
dorpel met neuten. 

In het interieur zijn de oorspronkelijke enkelvoudige balklagen boven de 

begane grond en de eerste verdieping boven de verlaagde plafonds aanwe-

zig. (afb. 130) De balken boven de begane grond (34x34cm, 97cm hart op 

hart) hebben afgeronde hoeken om stoten te voorkomen. De balkvakken 

zijn afgezet met een kwartronde profiellat. 

Op de tweede verdieping is in het grote vertrek de 18de-eeuwse enkelvou-

dige balklaag met geprofileerde consoles in het zicht gebleven. (afb. 131, 
132) 

De vensters op de eerste verdieping zijn voorzien van een geprofileerde 

architraaf en een geprofileerde vensterbank/kantlat,die in 1885 zijn aan-

gebracht bij de inrichting van de afdeling stenografie. (afb. 133) Van deze 

afwerking zijn de vensterbetimmeringen behouden en resteren nog twee 

lambriseringen op de borstwering van het huidige vertrek aan de oostzijde. 

(afb. 134) De overige lambriseringen op penanten en borstweringen zijn 

verloren gegaan. 

In de noordbeuk zijn geen oorspronkelijke bouwsporen gevonden vanwege 

de verlaagde plafonds, glad gestuukte wanden en vaste vloerbedekking op 

een waarschijnlijk grotendeels betonnen vloer. Boven de verlaagde pla-

fonds kunnen zich evenwel oorspronkelijke balklagen bevinden, zoals op de 

eerste verdieping de balklagen in een tweetal vertrekken in het zicht zijn. 

De indeling met de dwarsgang langs de noordzijde van de binnenplaats is 

oorspronkelijk, evenals de gevelopeningen. Opmerkelijk zijn de hardstenen 

onderdorpels met neuten, voorzien van een kraalprofilering. De kozijnen 

dateren uit de 18de eeuw, de vensters zijn 19de-eeuwse 15ruits schuifra-

men. Het westelijk venster is op enig moment gewijzigd in een deur om de 

opgehoogde binnenplaats te kunnen betreden. 

Op de eerste verdieping zijn in twee vertrekken (meest oostelijke vertrek 

aan de Binnenhofzijde en het vertrek ten oosten van de binnenplaats) de 
oorspronkelijke enkelvoudige balklagen voorzien van een duivenjagerpro-

fiel en schouwravelingen in het zicht. (afb. 135, 136) Het laatstgenoemde 

vertrek heeft bovendien een 18de-eeuwse marmeren schouwmantel en 

eenvoudige boezembetimmering uit de bouwtijd. (afb. 137, 138) Deze ver- 

99 



137 Vertrek op de eerste verdieping ten oosten van de binnen-
plaats met balklaag en schouwpartij. 2019 (auteurs) 

138 Herplaatste schouwpartij met 
vroeg 18de-eeuwse mantel. 2019 
(auteurs) 

139 Op de tweede verdieping van de 
noordbeuk geven standvinken de on-
dersteuning van de zakgoot aan. 2019 
(auteurs) 

140 Op de eerste verdieping bevond zich tot 
1993 het trappenhuis voor de tribunes van 
de Vergaderzaal. De tegenwoordige trap 
met invalidenlift verstoort de beleving van de 
ruimte. 2019 (auteurs) 
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trekken zijn vanaf 1778 bestemd geweest voor de landsdrukker. Mogelijk is 

de schouwpartij hier toen van elders geplaatst. De schouw van de voorka-

mer is omstreeks 1900 verwijderd. 

Op de tweede verdieping is de originele indeling nog voor een deel be-

waard gebleven. Opmerkelijk is de standvink die zich in een vertrek in de 

noordbeuk bevindt. (afb. 1139) Samen met twee muurstijlen met korbeels 

vormen zij de ondersteuning van de zakgoot die zich oorspronkelijk tussen 

de twee kappen van de noordbeuk (van oost naar west) bevond. 

De oorspronkelijke indeling is in de loop der tijd behoorlijk aangetast. In de 

noordbeuk hebben de verschillende entrees voor verschuivingen gezorgd. 

Ook is het oorspronkelijke trappenhuis niet meer aanwezig. Het vertrek 

aan de oostzijde van de binnenplaats is voorzien van een sanitaire unit. Het 

gangenstelsel rondom de binnenplaats heeft de oorspronkelijke indeling 

ook zeer verstoord. De tegenwoordige doorloopfunctie heeft sinds 1993 de 

indeling aan de westzijde gewijzigd. Overigens is het deel aan de westzijde 

op de verdiepingen altijd al aan verandering onderhevig geweest, vanwege 

logistieke redenen: de routing voor pers en publiek van en naar de Verga-

derzaal. 

Voor de eerste verdieping geldt hetzelfde: ook hier is een royale sanitaire 

unit in de oorspronkelijke drukkerijzaal geplaatst; bevindt zich op de plaats 

waar tot 1993 het trappenhuis naar de Vergaderzaal was een grote trap 

met invalidenlift in een overigens kale ruimte (niet meer herkenbaar als 

vertrek). (afb.140) Het vertrek aan de oostzijde van de binnenplaats is be-

houden, maar heeft een inpandige trap om het niveauverschil met de gang 

aan de zuidzijde van de binnenplaats te overbruggen. In de meest oostelijke 

travee van de zuidbeuk is een doorbraak gemaakt voor aansluiting op een 

loopbrug uit 1993. Aan de westzijde van de binnenplaats is de zogenoemde 

Franse gang als voorportaal van de Vergaderzaal. 
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141 Detail van een 18de-eeuwse plattegrond van het pompgebouw en de Hofpoort voor de 
verbouwing van ca. 1782. De stippellijn geeft de zichtlijn aan van de hoek van de Lands-
drukkerij tot aan de Hofpoort. 1778 (NA) 

142 Gevelaanzicht van het pompgebouw en Hofpoort voor de verbouwing van ca. 1782. 
(NA) 
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3.7 Pompgebouw en Hofpoort 

3.7.1 Pompgebouw 

De gebouwen die zich tussen de Hofpoort en de Landsdrukkerij bevinden, 

dateren vermoedelijk uit de 17de eeuw. Stadsplattegronden uit 1616 en 

1649 tonen een aaneengesloten bebouwing van verschillende panden ten 

westen van de Hofpoort. Een tekening uit 1778 met 'Plan van de situatie en 

constructie van eenige 's Lands Gebouwen, strekkende oost- en westwaarts 

de Zuid-poorte van den Hove in 's Hage', geeft de toenmalige situatie weer. 

In directe aansluiting op de Hofpoort, hier Zuidpoorte genoemd, is aan 

de westzijde een L-vormig gebouw getekend dat ligt ingeklemd tussen de 

'beek' (gracht) aan de zuidzijde en de in 1765-1767 gebouwde Landsdruk-

kerij aan de westzijde. (afb. 141) Volgens de ingeschreven benamingen 

biedt het gebouw onderdak aan de gardes van de prins, de Zwitserse en 

Hollandse garde, en bevat het de woning van de provoost. Genoemde 

onderdelen zijn in de tekening in kleur aangegeven. Een ander gedeelte dat 

zich in de hoek van de woning van de provoost bevindt, is niet ingekleurd. 

Er is wel verondersteld dat dit de woning van de landsdrukker zou zijn, 

maar het ligt voor de hand dat deze ambtenaar zijn woning in de naastgele-

gen Landsdrukkerij had. Blijkbaar is het gevelaanzicht van dit conglomeraat 

van kleine gebouwen niet langer passend tussen de nieuwe gevels van het 

Comptoir-Generaal (oostzijde) en de Landsdrukkerij (westzijde). (afb. 142) 

Op de tekening is namelijk een stippellijn aangegeven, die de hoekpunten 

van de Hofpoort (westzijde) en de Landsdrukkerij verbindt. Deze lijn is de 

zichtlijn die men vanuit het Binnenhof op de Hofpoort wenst te hebben. 

Het is duidelijk dat het in potlood weergegeven bouwlichaam deze zichtas 

in de weg staat. Tevens wil men de Hofpomp, die zich op een weinig opval-

lende plaats in een hoek van de bebouwing bevindt een meer prominente 
plaats geven. 
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143 Ontwerptekening met drie verschillende opties voor de kwartronde gevelbeëindiging 
achter de nieuwe pomp. Een deel van de oude bebouwing moet daarvoor wijken. ca. 1780 
(NA) 

144 Gevelontwerp voor het pompgebouw en Hofpoort. De poort wordt in het ontwerp 
opgenomen en is al zodanig bijna niet herkenbaar. ca. 1780 (NA) 
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Een tweede tekening geeft dezelfde plattegrond van de bestaande situatie 

weer waarbij in verschillende kleuren een aantal opstellingen voor de wa-

terpomp met een architectonisch vormgegeven achtergrond is aangegeven. 

Het gaat om een kwartronde muur waarvoor centraal de pomp is geplaatst. 

(afb. 143) 

Bij deze plattegrond waarbij is gekozen voor de uitvoering van de bruine va-

riant, hoort een opstandtekening van de nieuwe gevelwand. (afb. 144) Het 

poortgebouw van de Hofpoort en het aangrenzende gebouw vormen een 

eenheid door de toegepaste architectuur. (afb. 145, 146, 147) Een geprofi-

leerde cordonlijst verdeelt de gevel in twee lagen, waarbij de begane grond 

is uitgevoerd in gebosseerd metselwerk. Op de verdieping zijn vensters aan-

gebracht in vlak metselwerk. De gevel wordt afgesloten door een kroonlijst. 

Het kwartronde muurwerk achter de pomp is voorzien van nissen, die van 

elkaar worden gescheiden door pilasters, die eveneens zijn gebosseerd. De 

muur wordt afgesloten door een kroonlijst die een voortzetting is van de 

cordonlijst op de gevel. Als laatste wordt de pomp naar ontwerp van archi-

tect L. Gunckel in 1782 geplaatst en is de voorheen 'rommelige' gevelwand 

van een uniforme façade voorzien. 

Het interieur van het bouwdeel langs de Hofgracht en de voorliggende 

woning van de provoost met trapportaal wordt door de verbouwing niet 

ingrijpend gewijzigd. Zo blijft de trap naar de kelder met tongewelf, die 

mogelijk uit een vroegere bouwperiode stamt, in gebruik. (afb. 149) Ook 

blijft de binnenplaats gehandhaafd, evenals het vertrek ten noorden van 

het trapportaal. Slechts de schuine gevel van de voormalige keuken wordt 

rechtgetrokken en vormt zodoende een rechthoekig vertrek. 

Op de verdieping, die zich alleen boven het gedeelte met het trapportaal 

en het bouwdeel langs de gracht bevindt, is een viertal vertrekken met een 

gang langs het Binnenhof aanwezig. Het vertrek boven de Hofpoort is van-

uit deze gang mede toegankelijk. 
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145 Gevelvernieuwing uitca 1782 van pompgebouw en Hof-
poort. 2019 (auteurs) 

147 Entree van het pompgebouw, 18de-eeuw-
se gevelvernieuwing. 2019 (auteurs) 

146 Kwartronde gevel achter de pomp uit ca. 
1782. 2019 (auteurs) 

148 Zuidgevel (in de 19de eeuw vernieuwd) met deur naar 
	

149 Kelder met tongewelf vermoedelijk relict van 
mogelijk 17de-eeuwse kelder. 2019 (auteurs) 

	
de 17de-eeuwse bebouwing. Niet meer toegankelijk 
vanuit pompgebouw. 2019 (auteurs) 
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In 1850 blijkt niet alleen de indeling van de begane grond van het bouwdeel 

langs de gracht gewijzigd te zijn in drie vertrekken, maar ook de vensterin-

deling van de zuidgevel, die nu uit zes traveeën bestaat. (afb. 148) Blijkbaar 

is in de vroege 19de eeuw de zuidgevel integraal vernieuwd, evenals de 

westelijk muurvlak van de Hofpoort. 

In de periode 1850- heden is de dispositie van vertrekken op de begane 

grond en verdieping vele malen gewijzigd. De oorspronkelijke, kleine bin-

nenplaats is omstreeks 1880 geïncorporeerd. Van de oorspronkelijke inde-

ling is vrijwel niets bewaard gebleven met uitzondering van het trapportaal 

met trap en het muurwerk zoals aangegeven op de faseringstekening. (afb. 

150, 151) Beide bouwlagen zijn ingedeeld met kantoorvertrekken gelegen 

aan een gang, die op de verdieping tevens voor de verbinding zorgt tussen 

de voormalige Landsdrukkerij en het Comptoir-Generaal via een afgeschei-
den gang van het vertrek boven de Hofpoort. 

De oorspronkelijke eiken trap is scheluw uitgevoerd met een onderkwart. 

(afb. 152) De treden hebben een wellat. Vanwege vloerverhoging van het 

trapportaal is de optrede van de onderste tree op vloerniveau gekomen. De 

oorspronkelijke balustrade is vervangen door een recent exemplaar en de 

trappaal mist. De 20ste-eeuwse delendeur in het trapportaal heeft origineel 

sluitwerk in de vorm van twee grendels. (afb. 153) 

De vensterkozijnen van de voorgevel dateren uit de 18de eeuw met 19de-

eeuwse schuifvensters; de kozijnen uit de zuidgevel zijn vroeg 19de-eeuws. 
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152 Eiken scheluwe trap, mogelijk 17de-
eeuws. 2019 (auteurs) 

153 20ste-eeuwse delendeur met 18de-
eeuwse grendels. 2019 (auteurs) 
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154 Ontwerptekening van Gunckel uit 1777 van de fagade van het pompgebouw en de Hofpoort. De poort wordt 
geaccentueerd door een achtzijdige dakvorm (koepel). Volgens 19de-eeuwse tekeningen heeft de toren een 
piramidedak (vierzijdig) gehad. (RCE) 

155 Tekening uit 1862 van de Hofpoort 
vanaf de zuidzijde. De toren is voorzien 
van een piramidedak. (HGA)  

156 In 1875 resteert van 
het piramidedak slechts 
het onderste (zinken) deel. 
Opmerkelijk is de houten 
attiek. (RCE) 

1571n 1969 is de houten attiek nog 
altijd aanwezig en loopt zelfs door 
op de gevel van het pompgebouw. 
(HGA) 
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3.7.2 Hofpoort 

De Hofpoort is een van de drie oorspronkelijke toegangspoorten tot het 

Binnenhof. Deze poort, ook wel de Zuidpoort en Haverzakpoort genoemd, 

ligt aan de zuidzijde van het Binnenhof tussen het Pompgebouw (westzijde) 

en het Comptoir-Generaal (oostzijde). Vanuit het Binnenhof geeft de poort 

toegang tot een gebied tussen de grachten, dat wordt afgesloten door 

een tweede poort, de Spuipoort. In de 14de eeuw is er al sprake van een 

poort op de plaats van de Hofpoort, toen keukenpoort geheten. De verdere 

bouwgeschiedenis van de poort is in nevelen gehuld. Aan de hand van af-

beeldingen en foto's is getracht een reconstructie van de bouwgeschiedenis 

te geven. 

De vernieuwing van de gevels van het pompgebouw omstreeks 1780 naar 

ontwerp van hofarchitect Gunckel strekt zich uit tot en met de Hofpoort. 

(afb. 154). Er zijn evenwel twee ontwerpen bewaard gebleven, die met 

name voor de uitvoering van de Hofpoort verschillen te zien geven. De 

gevel van de poort is hier over de volledige hoogte tot aan de kroonlijst 

voorzien van gebosseerd metselwerk. Het ontwerp dat 1777 wordt geda-

teerd, lijkt de uiteindelijke uitvoering het meest te benaderen. In de eerste 

plaats betreft het de totaal tot aan de kroonlijst gebosseerde gevel. De dak-

vorm roept echter vraagtekens op. Het lijkt een koepelvormige, achtzijdige 

dakbeëindiging te zijn. Opmerkelijk is de vermoedelijk later aangebrachte 

schets van een drietal 'traptreden' waarop een guirlande is aangebracht. 

De vroegst bekende 19de-eeuwse afbeeldingen van de Hofpoort tonen de 

poort vanaf de Hofplaats. (afb. 155) De zuidzijde van de poort lijkt geen 

bossering van het metselwerk te hebben gehad. De kapvorm is een pirami-

dedak. 

De oudste foto waarop de Hofpoort voorkomt, dateert uit ca. 1879. (afb. 

156) Van het piramidedak resteert slechts het onderste gedeelte en is met 

zink bekleed. Opmerkelijk is echter de attiek die zich boven de kroonlijst 

aftekent en die doorloopt langs de daklijst van het pompgebouw. Deze situ-

atie is op een foto uit 1969 nog steeds aanwezig. (afb. 157) Het is ondui-

delijk wanneer deze attiek van de Hofpoort en het aangrenzende Pompge-

bouw is verwijderd. 
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158 Hofpoort vanaf het Binnenhof. De 	159 De bossering van het metselwerk is in de korfboog doorgezet. Het 
schamppalen maken deel uit van de 18de- kruisgraatgewelf is gemetseld van geslepen baksteen (XVIII). De beide 
eeuwse gevelvernieuwing. 	 gevelwand lijken identiek maar dateren uit een verschillende tijd. 

160 Oostelijke gevel met 17de-eeuws 	161 Westelijke gevel in 19de eeuw vernieuwd naar analogie van de 
muurwerk. 	 tegenoverliggende muur uit de 17de eeuw. 
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De 18de-eeuwse voorgevel en korfboog van de Hofpoort is uitgevoerd in 

een blokkenpatroon. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband met 

baksteenformaten van 211/2  x 101/2  x 4 cm, met een tien lagenmaat van 

441/2cm. Het bakstenen metselwerk ontspringt op een hardstenen plint 

met fraai vormgegeven schampstenen. De korfboog van de onderdoorgang 

heeft naar de kruin toe een oplopende dikte, waarbij het blokkenpatroon 

overloopt in het blokkenpatroon van het gevelmetselwerk. Bij de geboorte 

heeft de boog een dikte van een halve steen en in de kruin een dikte van 

vier driekwart steen. De kruin van de boog sluit aan op de onderzijde van 

de hardstenen onderdorpel van het verdiepingsvenster. Het metselwerk 

van de korfboog is uitgevoerd in kruisverband, met kop-klezoor hoekoplos-

sing. Op de verdieping heeft het verdiepingsvenster een strekse boog met 

blokpatroon. De gevel wordt afgedekt door een houten kroonlijst. (afb. 

158) 

De poort is overwelfd door een kruisgraatgewelf in rode geslepen baksteen 

en dateert uit ca. 1780. De binnengevels van de poort lijken identiek te zijn 

qua indeling met twee boogvormige doorgangen met natuurstenen aanzet-

en sluitstenen met diamantkop en hardstenen plint. (afb. 159, 160, 161) 

Het muurwerk van de oostelijke wand dateert echter uit de 17de eeuw 

(uitgevoerd in kruisverband met baksteenformaten van 221/2  x 111/2  x 5 cm, 

en tien lagenmaat van 51 cm), terwijl de westelijke wand vroeg 19de-eeuws 

is (uitgevoerd in kruisverband met baksteenformaten van 22/22% x 101/2/11 

x 41/2  cm en tien lagenmaat van 521/2  cm). Deze wand is dus uitgevoerd naar 

analogie van de tegenoverliggende 17de-eeuwse muur. 
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162 De zuidzijde van de Hofpoort heeft tot 
1993 zijn 17de-eeuwse uitstraling behouden. 
Het piramidedak is vervangen door een zinken 
afgeplat dak. 1955 (HGA) 

164 Vertrek boven de Hofpoort met verlaagd 
plafond. 2019 (auteurs) 

163 Het 17de-eeuwse muurwerk aan de zuidzijde van 
de Hofpoort is naast de overkapping en metalen pijler 
nog herkenbaar met de kop-klezoorhoekoplossing. 2019 
(auteurs) 
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De achtergevel van de Hofpoort bestaat uit 17de-eeuws metselwerk in 

kruisverband met kop-klezoorhoekoplossing (baksteenformaten van 221/2  x 
111/2  x 5 cm, met een tien lagenmaat van 51 cm). De korfboog van de onder-

doorgang is uitgevoerd in twee steens metselwerk. Het fries van de houten 

kroonlijst is gepleisterd. Het venster met halfsteens rollaag en hardstenen 

onderdorpel dateert uit de 18de eeuw. (afb. 162, 163) 

Op de verdieping van de Hofpoort is een vertrek aanwezig met verlaagd 

plafond. (afb. 164) De raamomtimmering dateert uit de 19de eeuw. Van 

dit vertrek is aan de noordzijde een gang afgenomen voor communicatie 

met het Pompgebouw (westzijde) en het Comptoir-Generaal (oostzijde). 

Mogelijk bevindt zich boven het verlaagde plafond een balklaag uit de 17de 

eeuw. 
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165 De Hofpoort is tot 1993 vanaf de zuidzijde 	 166 Transparante overkapping in directe aansluiting 
duidelijk herkenbaar als toegangspoort tot het 	 op de zuidzijde van de Hofpoort. De poort is op deze 
Binnenhof 1955 (HGA) 	 manier vrijwel onherkenbaar. 2019 (auteurs) 

167 Overkapte oversteek van de Schepelhal 
tussen de Hofplaats en het Binnenhof 2019 
(auteurs) 
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168 Vanaf de Hofsingel/Hofplaats is de Hofpoort nauwelijks 
herkenbaar. Behalve de transparante overkapping is een 
loopbrug met moderne vormgeving in 1993 aangebracht. 
2019 (auteurs) 



In 1993 is de poort aan de zuidzijde verlengd met een transparante over-

kapping vanwege de oversteek over de onderliggende Schepelhal van het 

nieuwe gedeelte van het Tweede Kamercomplex. (afb. 166, 167) 

Door deze tunnel en de glazen wanden die boven de gootlijst onderdeel 

zijn van de overkapping van de Schepelhal, is het zicht op de gevel van de 

poort ondanks de transparante materialen vrijwel geheel weggenomen. 

De overkapping geeft een verwarrende sensatie: is het een tunnel of een 

overdekte brug? Lang geleden was er namelijk aan deze zijde van de poort 

de Hofgracht als 'natuurlijke' scheiding. 

Komend vanaf de zijde van de Hofsingel is de Hofpoort zelfs volkomen uit 

het zicht geraakt vanwege een loopbrug ter hoogte van de eerste verdie-

ping van de poort.De vormgeving met een ronde opening in afwijkende 

materialen boven de onderdoorgang naar het Binnenhof zou een referentie 

aan de poort zijn. (afb. 168) De vormgeving werkt ook hier verwarrend, 

zeker in combinatie met de 'kassen' erboven. Al met al is het geen uitnodi-

gende routing om naar het Binnenhof te komen. Is het een overdekte brug 

of een tunnel waarvan onduidelijk is waarnaar deze leidt? 
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169 Detail van de 18de-eeuwse plattegrond waarop het Goudsmidskeurhuis is aangege-
ven in de hoek met de Oostervantpoort. 1778 (NA) 

170 Detail van de stadsplattegrond uit 1616 waarop de bebouwing ten oosten van de Hof-
poort aanwezig is. (HGA) 
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3.9 Goudsmidskeurhuis en Schepelgebouw 

Ten oosten van de Hofpoort (Zuidpoort) bevindt zich sinds 1778 het nieuwe 

Comptoir-Generaal. (afb. 169) Aan de oostzijde van dit gebouw grenst een 

braak liggend terrein, het zogenoemde 'Leege erf van 't Land'. Ten oosten 

daarvan ligt het 'pand met de trapgevel' en aansluitend het Goudsmids-

keurhuis. De bebouwing maakt dan een knik, zodat het Goudsmidskeurhuis 

in een hoek komt te liggen. 

Op de stadsplattegrond van 1616 is duidelijk zichtbaar dat het tussen de 

Hofpoort en de 'poort van Oostervant', het verbindende bouwdeel tussen 

de Grafelijke Zalen en de bebouwing aan de zuidzijde langs de Hofgracht, 

vrijwel geheel is volgebduwd. (afb. 170) 

Het Goudsmidskeurhuis uit 1648 bevindt zich juist in de hoek met de 

haakse vleugel. In dat bouwdeel bevindt zich onder meer de Muntkamer en 

de 'Assaycamer' (keurkamer van de Munt), instanties die nauw verwant zijn 

aan de keuring van gouden en zilveren voorwerpen. Pieter Noorwits lijkt 

de architect van het Goudsmidskeurhuis te zijn, een smal pand met trap-

gevel in Hollandse Renaissancestijl.2 In de loop van de 18de eeuw is het 

voorkomen van de gevel gewijzigd van een trapgevel in een lijstgevel met 

forse kroonlijst en zijn in de kruiskozijnen schuiframen met 18de-eeuwse 

roedeverdeling geplaatst. Opmerkelijk in de smalle gevel is de poort aan de 

westzijde van de begane grond, waardoor slechts beperkte ruimte resteert 

voor een smalle hoofdingang met zijraam. De boogvormige poort met zand-

stenen sluit- en aanzetstenen en basementen geeft volgens een plattegrond 

uit 1778 toegang tot de zogenoemde 'afgang' van waaruit een achterver-

trek bereikbaar is en een hoge trap. (afb. 171) 

Het is onduidelijk wat de functie van het naastgelegen pand (westzijde) is. 

Het betreft een eveneens 17de-eeuws huis met trapgevel, waarvan de ven-

sters en deurpartij in de 18de eeuw zijn gemoderniseerd met uitzondering 

van het kruiskozijn in de topgevel. (afb. 172) Dit pand heeft standgehouden 

tot het eind van de 19de eeuw, wanneer hier omstreeks 1895 nieuwbouw 

verrijst ten behoeve van de Landsgebouwendienst. In historiserende stijl 

wordt ter plaatse van het geamoveerde 17de-eeuwse huis en de nog onbe-

bouwde kavel aan de westzijde een woonhuis met werkplaats gerealiseerd. 

(afb. 173) Ondertussen is door de overkluizing van de Hofgracht een groot 
2 	G. Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede: Arent van 's-Gravensande, 
architect en ingenieur ca. 1610-1662), Leiden 2005, p. 13, 299 (noot 33). 
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171 Het Goudsmidskeurhuis tussen het 'huis met 
de trapgevel (rechts=west) en het gebouw waarin 
onder meer de Munt was gehuisvest (links=oost). 
ca. 1900 (RCE) 

172 Links van het 'huis met de trapgevel' een ge-
deelte van het Goudsmidskeurhuis. ca. 1900 (HGA) 

173 Het Goudsmidskeurhuis met aan de westzijde 
het in 1895 gebouwde complex voor de Landsge-
bouwendienst (woning en opslag). 1969 (RCE)  

174 Sloop van de gebouwen van de Landsgebou-
wendienst en het Goudsmidskeurhuis met uit-
zondering van de voorgevel, die hier op de foto is 
gestut. 1971 (RCE) 
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achtergebied ter beschikking gekomen ten gunste van de werkplaats. Later 

zal hierop de aanbouw van het nieuwe Schepelgebouw komen. 

De oostelijke 'buurman' van het Goudsmidskeurhuis ondergaat rond 1902 

eenzelfde lot. De dwarsvleugel wordt dan afgebroken om plaats te maken 

voor de uitbreiding van het ministerie van Koloniën. De westelijke eindgevel 

van dit gebouw, dat uiteindelijk in 1917 wordt opgeleverd, springt enigs-

zins naar voren, waardoor het Goudsmidskeurhuis in een hoek blijft liggen. 

In 1971komt tenslotte ook het einde voor het Goudsmidskeurhuis: alleen 

de voorgevel blijft gespaard. (afb. 174) Samen met het eind 19de-eeuwse 

gebouw van de Landsgebouwendienst wordt dit perceel bestemd voor 

nieuwbouw voor kantoren van de Tweede Kamer. Het zogenoemde Sche-

pelgebouw is in 1973 opgeleverd naar ontwerp van ir. H. de Lussanet de la 

Sablonière, indertijd hoofd van het Landelijk Bureau Rijksmonumenten van 

de Rijksgebouwendienst. 

Voorgevel Goudsmidskeurhuis 

Na de ingrijpende restauratie van 1973 staat de gevel er weer als van ouds 

bij. (afb. 175) Alleen het dak, nu voorzien van leidekking, en de dakkapel 

zijn nieuw. De 18de-eeuwse kozijnen en 19de-eeuwse schuifvensters zijn 

gehandhaafd. Het zandsteenwerk van tekstband en wapen is voorzien van 

een kleurige afwerking. Het beeld dat de vroegste zwart-witfoto's uit circa 

1900 tonen, is behouden gebleven. Wanneer men echter naar binnen kijkt 

door het venster naast de voordeur, blijkt dat we hier inderdaad met een 

gevelarchitectuur te maken hebben: achter de voordeur leidt een steile 

trap naar het souterrain. 
Het metselwerk van de voorgevel is uitgevoerd in kruisverband in baksteen-

formaten van 19 x 81/2/9 x 4 cm, met een tien lagenmaat van 47 cm. De 

vensters op de verdiepingen worden afgedekt door anderhalf steens strek-

se bogen met zandstenen blokken. De korfboog van de poort is eveneens 

anderhalf steens. 
De geheel nieuw opgetrokken achtergevel dateert uit 1973. (afb. 176) De 

twee traveeën brede gevel heeft aan deze zijde vier bouwlagen, waarvan 

de 'begane grond' hier een tussenverdieping is. Op souterrainniveau is een 

entree met twee aansluitende vensters binnen één kozijn, afgeleid van het 

kozijn op de begane grond aan de voorzijde. De overige vensters zijn even-

eens replica's van de voorgevel. 
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175 Voorgevel Goudsmidskeurhuis inge-
klemd tussen de uitbreiding van Koloniën 
(oostzijde) en het Schepelgebouw (west-
zijde). 2019 (auteurs) 

176 Achtergevel van het Goudsmidskeur-
huis uit 1973 (rechts) en de grijze ach-
tergevel van het Schepelgebouw (1993). 
2019 (auteurs) 

177 V.l.n.r. De uitbreiding van het ministerie van Koloniën (1915), het Goudsmidskeurhuis, 
het Schepelgebouw, het Comptoir-Generaal (1778). 2019 (auteurs) 
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Voorgevel Schepelgebouw 

De voorgevel van het Schepelgebouw heeft een breedte van vijf venstertra-

veeën. (afb. 177) Het mist een entreepartij. De gevel oogt daardoor eento-

nig. De opbouw in drie bouwlagen is gelijk aan die van beide buurpanden, 

ze zijn echter niet aan elkaar gerelateerd. Er is sprake van een verhoogde 

begane grond, bel-etage, boven een souterrain waarvan twee koekoeken 

net boven straatniveau uitkomen. De forse kroonlijst met bouwjaar in 

Romeinse cijfers, past in het gevelbeeld. De dakkapel in het midden van 

het met leien gedekte schilddak geeft, van afstand gezien, het idee van een 

centrale as. De opbouw van de vensters is van groot naar klein uitgevoerd 

(zesruits op bel-etage, vierruits op eerste verdieping, tweeruits op tweede 

verdieping). De vensters van de bel-etage hebben een vast kalf, terwijl de 

ruiten daaronder zijn voorzien van zwikken. 

Het klassieke voorkomen van de gevel wordt versterkt door de lijstgevel 

met schilddak met schoorstenen op de uiteinden en de anderhalfsteens 

strekken boven de vensters van de bel-etage en de verdieping. De gevel is 

overigens in een strekkenverband uitgevoerd. (afb. 177) 

Achtergevel Schepelgebouw 

Het gebouw uit 1973 steekt aan de achterzijde (zuidzijde) met een diepe 

vleugel ver uit achter de gevels van de buurpanden, het Comptoir-Generaal 

aan de westzijde en het Goudsmidskeurhuis aan de oostzijde. Deze uitbouw 

met een diepte van tien venstertraveeën wordt in 1993 afgebroken ten be-

hoeve van de passage in het nieuwe Tweede Kamergebouw. De achtergevel 

wordt dan gelijk getrokken met die van de buurpanden. (zie afb. 176) Het 

betreft een totaal blinde gevel eindigend in een tuitgevel. Het materiaal is 

een grijze baksteen in strekkenverband, verlevendigd met vierkante stuk-

ken marmer ter hoogte van vier baksteenlagen. Deze toegepaste marmer is 

gelijk aan die van de vloeren in de nieuwbouw. 

Interieur 

Tegen de gehandhaafde gevel van het Goudsmidskeurhuis wordt een 

nieuwe klamp aangebracht waarin de betonvloeren worden verankerd. 

Dwars door het gebouw loopt van west naar oost een middengang die aan 

de westzijde aansluit op de gangstructuur van het Comptoir-Generaal en 

aan de oostzijde op die van het nieuwe gebouw van Koloniën. Er zijn wel de 

nodige niveauverschillen die met treden moeten worden overbrugd. ■ 
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178 Entree vanaf het Binnenhof. Met een 
steile trap wordt het souterrain bereikt. 
2019 (auteurs) 

179 Entree vanaf het Binnenhof door de 
poort. De hellingbaan komt uit op het 'bel-
etage' niveau van het Schepelhuis. 2019 
(auteurs) 

180 Gang op de bel-etage vanaf het Schepel-
gebouw door het 'Goudsmidskeurhuis' naar 
Koloniën. De gemarkeerde doorgangen ge-
ven de breedte van het voormalige kantoor 
aan. 2019 (auteurs) 

181 Trappenhuis uit 1973 in het Schepelge-
bouw. 2019 (auteurs) 
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terwijl het mid-

dendeel is bestemd voor trappenhuis, lift sanitair en portaal van waaruit de 

achterbouw met daarin onder meer de Schepelzaal toegankelijk is. Bij de 

grote verbouwing van het Tweede Kamergebouw in de jaren 1990 wordt 

de achterbouw van het Schepelgebouw gesloopt en wordt de achtergevel 

gelijkgetrokken met de gevels van de buurpanden. Door de plaatsing van 

een nieuwe lift en een entree vanuit de nieuwe passage, gaat een aantal sa-

nitaire ruimten verloren, dat wordt gecompenseerd door de toiletten op de 

tussenverdieping van het voormalig Goudsmidskantoor onder te brengen. 

De vertrekken op de eerste verdieping van dit pand zijn hierdoor hoger 

gelegen dan de ruimten van het Schepelgebouw. Door handhaving van de 

buitengevel van het Goudsmidskantoor en de daaraan gekoppelde oor-

spronkelijke vloerniveaus, heeft de indeling in dit gedeelte van het gebouw 

een geforceerd karakter gekregen. Vanaf de voordeur aan het Binnenhof 

gaat een steile trap naar beneden naar het souterrainniveau. (afb. 178) De 

poortentree heeft een hellingbaan om op het niveau van de bel-etage te 

komen. (afb. 179) Aan de achterzijde is de bel-etage met een steile trap be-

reikbaar vanuit de passage. In de gang op de bel-etage/begane grond is het 

Goudsmidskantoor 'herkenbaar' aan de afwerking van de scheidingsmuren 

met marmer waarin een groef is aangebracht. Vanwege de tussenverdie-

ping is de ganghoogte hier lager en zijn de doorgangen gemarkeerd met 

signaalband zodat lange mensen hun hoofd niet stoten. (afb. 180) 

Meest opvallend element in het Schepelgebouw is het trappenhuis in het 

oorspronkelijke middendeel. De stalen balustrade heeft een markante 

vormgeving in dito kleur (hardblauw). (afb. 181) 
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4. Waardestelling acht hotspots 

De waarderingstekeningen bevatten drie categorieën waarbij in hoofdzaak 

de structuur wordt gewaardeerd en enkele specifieke onderdelen van 

het interieur. De indeling met hoge monumentwaarde (blauw), positieve 

monumentwaarde (groen) en indifferente monumentwaarde (geel) zijn in 

de tekening in kleur aangegeven en is gebaseerd op de faseringstekeningen 

van het betreffende bouwdeel. De fasering bepaalt voor een groot deel 

de waardering en is daarom onmisbaar in het onderdeel waardestelling. 

Aangezien de acht hotspots zich verspreid over het complex van de Tweede 

Kamer bevinden, zijn in de faserings- en waarderingstekeningen alleen deze 

acht locaties aangegeven. Per onderdeel worden aanvullend de vijf deel-

waardestellingen volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek indien 

van toepassing, besproken: 

1. Algemene historische waarde 

2. Stedenbouwkundige en ensemble waarde 

3. Architectuurhistorische waarde 

4. Bouwhistorische waarde 

5. Waarde vanuit de gebruikshistorie 

De onderverdeling in vijf subwaarden wordt voor zover mogelijk gevolgd. 

Het resultaat van de verschillende waarden is echter niet vast te leggen 

in waardestellingstekeningen. Om tot een eenduidige waardestelling te 

komen tussen tekst en tekening is een zesde waarde toegevoegd onder de 

naam Conclusie waardestelling. Dit betekent echter wel dat niet alleen naar 

de waardestellingstekeningen kan worden gekeken, maar dat ook de ver-

schillende beschreven waarden van belang zijn voor een compleet beeld. 
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4.1 Waardestelling Voorhuis 

4.1.1 Algemene historische waarde 
Het voorhuis in het westelijk avant-corps van het Nieuw Stadhouderlijk 

Kwartier vormt sinds de bouw in 1776-1778 de entree tot het paleis. Deze 

functie heeft het voorhuis behouden gedurende de achtereenvolgende 

gebruikers als de stadhouderlijke familie, de leden van de Nationale Ver-

gadering, koning Lodewijk Napoleon en tenslotte de leden van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal. Sinds 1992 is de hoofdentree voor de Kamer-

leden verplaatst naar het Plein, maar blijft het voorhuis de entree voor offi-

ciële ontvangsten. Een toegevoegde, belangrijke functie heeft het voorhuis 

vanaf 1960 als openbare gedenkplaats voor gevallenen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, in Nederlands-Indië en recente oorlogsinterventies. 

Het voorhuis heeft derhalve een hoge historische waarde. 

4.1.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
Als onderdeel van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier en daarmee van het 

gehele Binnenhofcomplex heeft dit onderdeel een hoge monumentwaarde. 

4.1.3 Architectuurhistorische waarde 
De maatvoering van het voorhuis is door de eeuwen heen gehandhaafd. 

Aan het einde van de 19de eeuw heeft een vernieuwing van het interi-

eur plaatsgevonden onder leiding van rijksbouwmeester Knuttel. De vloer, 

wanden en het plafond zijn toen van een nieuwe uitmonstering voorzien. 

Hoewel ontwerptekeningen ontbreken, lijkt het aannemelijk dat Knuttel 

zich door de oorspronkelijke afwerking heeft laten inspireren en de inrich-

ting in de in die tijd gebruikelijke historiserende stijl uitgevoerd. 

Het met perenhout beklede toegangsportaal (2007) vormt een storend ele-

ment in de beleving van de heldere maatvoering van het voorhuis. 

Het interieur vertegenwoordigt een hoge monumentwaarde. 

4.1.4 Bouwhistorische waarde 
Zie de beschrijving onder 4.1.3 

4.1.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Zie ook de beschrijving onder 4.1.1. Algemene historische waarden. 

De stenen tafel waarin het boek met de namen van de gevallenen in de 
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Tweede Wereldoorlog zijn opgenomen, naar ontwerp van Aldo van Eijck 

(1960) heeft een vaste plaats ingenomen. De vloer is indertijd aangepast 

aan de plaatsing van de tafel. Bijna 60 jaar oud heeft dit 'interieurstuk' 

een belangrijke waarde in samenhang met de functie van het voorhuis als 

gedenkplaats. 

Vanuit gebruikshistorisch oogpunt heeft het voorhuis een hoge monument-

waarde. 

4.1.6 Conclusie waardestelling 
Het voorhuis heeft een hoge monumentwaarde. Het tochtportaal heeft een 

indifferente waarde. 
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4.2 Waardestelling trappenhuis Nieuw Stadhou-
derlijk Kwartier 

4.2.1 Algemene historische waarde 
Voorhuis en trappenhuis zijn van oudsher sterk met elkaar verbonden. Van-

uit het voorhuis is het trappenhuis door twee paar dubbele deuren toegan-

kelijk. Tijdens de stadhouderlijke bewoning vormt het grote trappenhuis de 

representatieve entree tot de ontvangstvertrekken op de bel-etage van het 

Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. 

Tijdens de korte periode van bewoning door koning Lodewijk Napoleon 

vindt een belangrijke aanpassing van het trappenhuis plaats. Vanwege het 

protocol is het wenselijk dat de troonzaal, gesitueerd in de voormalige 

balzaal, rechtstreeks toegankelijk is vanuit het trappenhuis. Hiertoe wordt 

vanaf het eerste tussenbordes van de hoofdtrap een zijtrap aangelegd 

waarvoor een tweetal vertrekken wordt opgeofferd. De trap komt uit voor 

de nieuwe entree in het midden van de westmuur van de troonzaal, zodat 

een representatieve routing is gecreëerd. 

Voor het trappenhuis geldt een hoge historische waarde. 

4.2.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
Als onderdeel van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier en daarmee van het 

gehele Binnenhofcomplex heeft dit onderdeel een hoge monumentwaarde. 

4.2.3 Architectuurhistorische waarde 
Het trappenhuis heeft zijn oorspronkelijke maten behouden. De beleving 

van de ruimte op het niveau van de begane grond wordt echter verstoord 

door de doorgebroken oostmuur waarin een glaswand met beveiligings-

portaal is opgenomen. Het nog aanwezige oorspronkelijke muurwerk is 

opgedikt. 

De oorspronkelijke trap is niet meer aanwezig voor zover het de eerste 

vlucht betreft en mogelijk ook de verdere vluchten. Aan het eind van de 

19de eeuw is de eerste vlucht vervangen door een trap met witmarme-

ren treden. De koperen balustrade en leuning dateren uit dezelfde tijd en 

zijn een ontwerp van rijksbouwmeester Knuttel. De balustrade van sierlijk 

gietwerk met ondermeer leeuwen en de letter W van Wilhelmina is door-

gezet tot het bovenste bordes. Vanaf de tweede vlucht zijn de leuningen 

van hout. De trapvluchten zijn vanaf de tweede vlucht in hout uitgevoerd. 
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Onduidelijk is of de houten trapvluchten door Knuttel zijn vernieuwd of 

mogelijk (gedeeltelijk) elementen van de oorspronkelijke trap bevatten. 

De zijtrap uit circa 1806 is vermoedelijk door Knuttel vervangen door een 

marmeren exemplaar. Eenzelfde koperen leuning is nog aanwezig aan de 

rechterzijde (zuidzijde) van de trap. 

In 1993 is de trap ingesnoerd vanwege de plaatsing van een lift. De mar-

meren treden uit het einde van de 19de eeuw zijn hiervoor ingekort. De 

treden hebben hierdoor een verloop van breed aan de onderzijde tot smal 

aan de rechterbovenzijde gekregen. Er is geen sprake meer van een axiale 

entree tot de vergaderzaal (voormalige troonzaal). De vorm van de trap is 

nu om de liftkoker heengeleid. 

Concluderend kan worden gesteld dat het trappenhuis op zichzelf een hoge 

monumentwaarde heeft als onderdeel van het voormalig Nieuw Stadhou-

derlijk Kwartier. Hetzelfde geldt voor de trap, die aan het eind van de 19de 

eeuw (gedeeltelijk) opnieuw is vormgegeven. 

De zijtrap heeft door de plaatsing van de lift in 1993 in de eerste plaats 

gedeeltelijk haar doel verloren. De entree op het bovenportaal (voorportaal 

van de vergaderzaal) naast de lift is ongelukkig. Bovendien is door de wijze 

waarop deze interventie heeft plaatsgevonden veel eind 19de-eeuws mate-

riaal verloren gegaan en heeft de huidige afwerking met een stalen leuning 

geen uitstraling. 

De waardering voor de huidige trap is positief. 

4.2.4 Bouwhistorische waarde 
Zie 4.2.3. 

De marmeren treden en leuning hebben een positieve monumentwaarde. 

4.2.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Vanwege de gebruikshistorie heeft het trappenhuis een hoge monument-

waarde. In de eerste plaats als representatierouting naar de ontvangstver-

trekken op de bel-etage ten tijde van de stadhouderlijke bewoning en het 

Haagse verblijf van koning Lodewijk Napoleon. Daartussen en daarna heeft 

het trappenhuis tot 1992 gefungeerd als hoofdentree tot de vergaderzaal 

van de Nationale Vergadering en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Tegenwoordig wordt het trappenhuis nog steeds gebruikt voor representa-

tieve ontvangsten. 
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4.2.6 Conclusie waardestelling 
Hoge monumentwaarde: het trappenhuis in zijn geheel. 

Positieve monumentwaarde: zijtrap. 

Indifferente waarde: doorgang met glazen invulling en opdikking van de 

oostmuur en lift. 
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4.3 Waardestelling vertrekken Raad van State 

4.3.1 Algemene historische waarde 
Het gedeelte van het Binnenhofcomplex waarin de Raad van State na 1813 

haar intrek neemt, is deels gelegen op de eerste verdieping van de vleu-

gel van het Oud Stadhouderlijk Kwartier langs het Buitenhof (westzijde) 

en deels in het voormalig Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. Daar is tot 1922 

de Volle Raadzaal gehuisvest in de voormalige eetzaal van de stadhouder. 

Verder behoren de 'antichambre' boven het voorhuis en de naastgelegen 

vertrekken aan de Buitenhofzijde in aansluiting op de vertrekken in het Oud 

Stadhouderlijk Kwartier tot het domein van de Raad van State. 

Het gedeelte van de 'hotspot' is gelegen in de laat 18de-eeuwse vleugel, 

dat in tweede instantie aan het ontwerp van Gunkel van het Nieuw Stad-

houderlijk Kwartier is toegevoegd en vervangt een oudere voorganger. In 

dit deel zijn twee vertrekken gepland, de zogenoemde eerste antichambre 

en de ordinaire eetzaal met aangrenzend een klein vertrek dat als buffetka-

mer fungeert. 

Deze vertrekken zijn volgens het decoratieschema van 1782 voorzien van 

rijke nagelvaste interieurs, die vervolgens bij de ontmanteling van 1808 zijn 

weggenomen. 

De algemene historische waarde en de waarde met het oog op de gebruiks-

geschiedenis, die in dit geval samenvallen, is derhalve hoog. 

4.3.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
Als onderdeel van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier en daarmee van het 

gehele Binnenhofcomplex heeft dit onderdeel een hoge monumentwaarde. 

4.3.3 Architectuurhistorische waarde 
De 'hotspot' betreft een drietal vertrekken en gang in het gedeelte aan 

de Buitenhofzijde. Dit bouwdeel met een lengte van zeven traveeën is in 

tweede instantie toegevoegd aan het ontwerp van het Nieuw Stadhouder-

lijk Kwartier omstreeks 1780 en vervangt een oudere voorganger. De oor-

spronkelijke indeling van dit deel op de eerste verdieping bestaat uit twee 

vertrekken. 

De huidige indeling met een gang en twee vertrekken aan de Buitenhofzijde 

dateert uit het midden van de 19de eeuw. Deze indeling komt overeen met 

die van de begane grond. De interieuronderdelen als plafonds en schouwen 
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dateren vermoedelijk uit het begin van de 20ste eeuw. 

Het vertrek aan het einde van de gang heeft behalve haar oorspronkelijke 

structuur mogelijk ook het originele plafond behouden (de voormalige ordi-

naire eetzaal). De huidige nagelvaste inrichting bestaande uit lambrisering, 

deurpartijen en schoorsteenboezem met spiegels en 18de-eeuwse schouw-

mantel zijn vermoedelijk omstreeks 1960 aangebracht. De twee dubbele 

deurpartijen langs de raamzijde bevinden zich op de oorspronkelijke 18de-

eeuwse plaats van de enfilade. 
De hoge monumentwaarde van dit bouwdeel is gelegen in de structuur, die 

weliswaar gedeeltelijk niet oorspronkelijk is, maar wel een eenheid vormt 

met de ondergelegen indeling van de begane grond, terwijl de structuur 

van het grote vertrek is behouden. De interieuronderdelen als plafonds en 

schouwen van de twee kamers ter zijde van de gang hebben een positieve 

monumentwaarde. 

Het plafond van het grote vertrek, de voormalige ordinaire eetzaal, uitge-

voerd in Lodewijk XVI stijl heeft een hoge monumentwaarde. De overige 

nagelvaste inrichting dateert uit de jaren 1960 en is uitgevoerd in een 

historiserende stijl. Hoewel de waarde van deze onderdelen op zich indif-

ferent is, is de aanwezigheid van een lambrisering en wandbespanning 

op zijn plaats. De dubbele deurpartijen kunnen mogelijk oorspronkelijke 

onderdelen bevatten, waarvoor kleurhistorisch onderzoek zeer gewenst is. 

Oorspronkelijk had dit vertrek immers zes dubbele deuren. 

4.3.4 Bouwhistorische waarde 
Zie 4.3.3. 

4.3.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Zie 4.3.1. 

4.3.6 Conclusie waardestelling 
Hoge monumentwaarde: structuur vertrekken (inclusief enfilade); stucpla-

fond in vertrek einde gang. 

Positieve monumentwaarde: interieuronderdelen eerste helft 20ste eeuw. 

Indifferente waarde: interieuronderdelen uit tweede helft 20ste eeuw. 
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4.4 Waardestelling Kortenhorstvleugel 

4.4.1 Algemene historische waarde 
De Kortenhorstvleugel, die in twee fasen tot stand is gekomen in de jaren 

1960, vormt een van de jongere bouwdelen van het Binnenhofcomplex. 

Door de afbraak van het Kwartier van Albemarle is een braakliggend terrein 

ontstaan tussen de 18de-eeuwse vleugels aan de Buitenhofzijde en Hof-

singelzijde. Gebrek aan kantoorruimte voor de Tweede Kamer leidt in de 

jaren 1950 tot het ontwerp van twee bouwdelen. De nieuwbouw wordt dus 

gedeeltelijk gerealiseerd op de plaats van voorgaande bebouwing uit circa 

1600 (Mauritstuin) — 1700 (verbouwing tot Kwartier van Albemarle), die 

altijd onderdeel is geweest van het Binnenhofcomplex, zodat sprake is van 

een hoge algemene historische waarde. 

4.4.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
De nieuwbouw sluit qua architectuur aan op de aangrenzende 18de-eeuw-

se bouwdelen. Door de invulling van de open hoek, die is ontstaan door de 

afbraak van het Kwartier van Albemarle heeft het Binnenhof op de hoek 

van de Hofweg en de Hofsingel een gesloten karakter gekregen. Bovendien 

volgt de nieuwbouw het verloop van de Hofweg. De traditionele archi-

tectuur van de bouwdelen is volkomen aangepast aan de 18de-eeuwse 
aangrenzende gebouwen. Blijkbaar is bewust gekozen voor uniformiteit in 

plaats van diversiteit waardoor een 'ensemble' is ontstaan met de naastlig-

gende architectuur. 
De stedenbouwkundige en ensemblewaarde is derhalve positief. 

4.4.3 Architectuurhistorische waarde 
De ontwerpen voor de nieuwbouw van de Kortenhorstvleugel zijn van rijks-

bouwmeester Friedhoff. Zijn ontwerpen zijn dienstbaar aan de aangrenzen-

de panden; van een duidelijk afwijkende bouwstijl is geen sprake. 

De eerste bouwfase is behandeld als zijnde een zelfstandig gebouw met 

kroonlijst en schilddak. Er is echter geen sprake van een duidelijke hiërar-

chie in een hoofd- of zijgevel. De entreepartij aan de Hofwegzijde is niet in 

verhouding met het volume van het pand. 

De tweede bouwfase is uitgevoerd in aanpassing van de bestaande 18de-

eeuwse vleugel. De gebosseerde beëindiging is mogelijk geïnspireerd op de 

bossering rond de entree van het eerste bouwdeel. 
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De raamindeling van beide bouwdelen is geheel in overeenstemming met 

de aangrenzende, bestaande architectuur uit de 18de eeuw. 

De uitbreiding van het Tweede Kamergebouw op deze plaats past in de 

eerdere verbouwingen uit de 19de eeuw, waarbij is gestreefd naar een 

monumentale eenheid. Het gevolg hiervan is dat de Kortenhorstvleugel 

weliswaar met kwaliteit is uitgevoerd, maar weinig eigen karakter heeft en 

daardoor moeilijk herkenbaar is als invulling uit de 20ste eeuw. Dit heeft tot 

gevolg dat de waardering een dualistisch gevoel oproept. 

In het interieur is eveneens gestreefd naar aanpassing aan de 18de-eeuwse 

bouwdelen van de aangrenzende panden, wat betreft de kantoorvleugel 

aan de Hofsingel. Dit is vooral zichtbaar in de identieke afwerking van de 

gangen van de begane grond en de eerste verdieping in analogie met de 

gangen van Hofsingel 2. Deze identieke afwerking van de gangen werkt ech-

ter verwarrend bij de oriëntatie in het gebouwencomplex. 

Voor de afwerking van de vertrekken is geen duidelijk principe ontdekt. Een 

aantal vertrekken heeft een eenvoudige betimmering in de vorm van een 

verhoogde, geprofileerde plint, omlijsting van de wandvakken en eenvou-

dig geprofileerde architraven. Opvallend is de uitvoering van de trap. Deze 

heeft een op de 18de eeuw geïnspireerde eigen signatuur, terwijl de gang 

een letterlijke kopie is van de bestaande gangafwerking uit het pand Hofsin-

gel 2. 

Opmerkelijk is overigens de tegenstelling in afwerking op de begane grond 

tussen de kantoorvertrekken aan de Hofsingelzijde en de voormalige perso-

neelswoningen aan de Hofwegzijde. Hier zijn de gangen en aangrenzende 

vertrekken namelijk zeer eenvoudig uitgevoerd en kunnen derhalve als 

minder positief worden gewaardeerd. 

4.4.4 Bouwhistorische waarde 
Op de tweede verdieping is de oorspronkelijke gangstructuur in 1993 gewij-

zigd in enkele kantoorruimten, en is parallel aan de oude gangstructuur een 

nieuwe gang gerealiseerd ten koste van vertrekken aan de Hofsingelzijde. 

Deze interventie heeft een indifferente monumentwaarde. 
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4.4.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
De Kortenhorstvleugel is gebouwd als kantoorruimte voor de Tweede Ka-

mer en wordt tot op de dag van vandaag als zodanig gebruikt. 

Als onderdeel van het Binnenhofcomplex waarin ondermeer de beide 

Kamers der Staten-Generaal zij gehuisvest, heeft de Kortenhorstvleugel een 

hoge waarde. 

4.4.6 Conclusie waardestelling 
Positieve monumentwaarde: exterieur, interieur. 

Indifferente waarde: inrichting van de voormalige dienstwoningen op de 

begane grond; verplaatsing gangstructuur tweede verdieping. 
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4.5 Waardestelling pand Hofsingel 2 

4.5.1. Algemene historische waarde 
De eenheid van de tegenwoordige zestien traveeën brede gevel doet niet 

vermoeden dat hierachter in feite minimaal zes panden schuil gaan. Ten 

tijde van de ontwerpfase van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier zijn aan de 

zuidzijde van de Hofgracht in eerste instantie drie en later nog twee huizen 

aangekocht. Van deze aparte, meest 17de-eeuwse huizen is de structuur 

gehandhaafd, maar zijn ze onherkenbaar achter een nieuwe gevel ver-

dwenen. In deze vleugel zijn de dienstverblijven, als keukens etc. onderge-

bracht. 

4.5.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
Straatgevel, oorspronkelijke rooilijn, een geheel met gedeelte 1877. Hoge 

waarde. 

4.5.3 Architectuurhistorische waarde 
Exterieur: eenvoudige voornaamheid in een smalle straat. Uniformiteit van 

de 19de-eeuwse uitbreiding zonder eigen identiteit: positieve waarde. Door 

doortrekken van de kap tussen 18de eeuw en 1877 en aanpassing van de 

gevel van het middendeel is een gewenste eenheid verkregen. Vermoede-

lijk ingegeven door wijziging van straatgevel naar pleingevel. 

Interieur: de oorspronkelijke bouwmuren van de vroegere 17de-eeuwse 

bebouwing zijn grotendeels nog aanwezig, waardoor de oorspronkelijke 

structuur nog enigszins afleesbaar is. 

De gangstructuur is aangepast in de 20ste eeuw en heeft met zijn mogelijk 

historiserende afwerking een positieve monumentwaarde. 

De interieurs aan de Hofsingelzijde van de eerste verdieping hebben even-

eens een historiserende afwerking gekregen in de jaren 1950, soms met 

gebruikmaking van herplaatste monumentale schouwen. De vertrekken 

aan de binnenplaatszijde op dezelfde verdieping zijn verkleind vanwege de 

gangaanleg, maar bezitten nog interessante betimmeringen, waarvan de 

herkomst lastig is te achterhalen. 

4.5.4 Bouwhistorische waarde 
Hoge monumentwaarde voor de structuur en buitengevel wat betreft de 

oorspronkelijke 18de-eeuwse gevel. 
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4.5.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Hoge monumentwaarde: eerst dienstvleugel en belangrijke vertrekken hof- 

houding eerste verdieping. Vanaf 19de eeuw gebruik door Tweede Kamer. 

4.5.6 Conclusie waardestelling 
Hoge monumentwaarde: Exterieur: gevel van de oorspronkelijke 18de- 

eeuwse dienstvleugel. 

Positieve monumentwaarde: Exterieur: geveldeel uit 1877 en 20ste-eeuwse 

aanpassingen in de 18de-eeuwse vleugel. 
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4.6 Waardestelling panden Hofsingel 4, 6, 8 en 10 

4.6.1 Algemene historische waarde 
Zie 4.6.2. 

4.6.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
Hoge monumentwaarde vanwege de oorspronkelijke kleinschalige gevel-

indeling aan een oorspronkelijke plaats (Hofplaats). De ensemblewaarde 

is gelegen in het feit dat ze onderdeel uitmaken van een belangrijke mid-

deleeuwse structuur rond het Binnenhof, met name het gebied tussen de 

Spuipoort en de Hofpoort. 

4.6.3 Architectuurhistorische waarde 
Positieve monumentwaarde vanwege de eenvoudige architectuur en latere 

aanpassingen. 

4.64 Bouwhistorische waarde 
Hoge monumentwaarde is gelegen in de oorspronkelijke, na 1993 overge-

bleven structuur van de panden (bouwmuren). De hoge bouwhistorische 

waarde voor de 18de-eeuwse voorgevel van Hofsingel 6 is gebaseerd op 

het 18de-eeuwse muurwerk met kop-klezoorhoekoplossing. De 19de-

eeuwse voorgevels van Hofsingel 4, 8 en 10 hebben een positieve bouwhis-

torische waarde. 

4.6.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Indifferente gebruikswaarde vanwege de late toevoeging aan het Tweede 
Kamercomplex. 

4.6.6 Conclusie waardestelling 
Hoge monumentwaarde: kleinschalige gevelindeling in Hofgebied; oor- 

spronkelijke structuur van de verschillende panden. 

Positieve monumentwaarde: 19de-eeuwse gevelafwerking. 

Indifferente monumentwaarde: interieurindeling. 
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4.7 Waardestelling voormalige Landsdrukkerij 

4.7.1 Algemene historische waarde 
De oorspronkelijke functie van het gebouw als Landsdrukkerij is al spoedig 

verloren gegaan met het vertrek van de drukkerij in 1808. Vanaf 1814 heeft 

het gebouw verschillende diensten in relatie tot het parlement gehuisvest, 

waaronder tot op heden de Tweede Kamer. Vanaf 1885 tot 1993 zijn de 

publieke tribune en de perstribune van de plenaire vergaderzaal van de 

Tweede Kamer bereikbaar via dit pand. 

Er is sprake van een hoge algemene historische waarde. 

4.7.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
De Landsdrukkerij is een 18de-eeuwse toevoeging aan de zuidelijke ge-

velwand van het Binnenhof. In eerste instantie is er sprake van een impo-

sante gevel. Korte tijd later is tegen dit gebouw het Nieuw Stadhouderlijk 

Kwartier gebouwd. Doordat dit bouwdeel met een avant-corps naar voren 

springt en hoger is, verdwijnt de gevel enigszins naar de achtergrond. 

Hoge stedenbouwkundige waarde. 

4.7.3 Architectuurhistorische waarde 
De gevel is een voorbeeld van de strakke 18de-eeuwse architectuur, waarbij 

verfijnd metselwerk is toegepast. De voorgevel is op de verplaatsing van de 

entree na, geheel oorspronkelijk. 
In de 17de-eeuwse achtergevel zijn aanpassingen verricht ten behoeve van 

de Landsdrukkerij door verhoogde vensters te plaatsen. In de 20ste eeuw 

is deze ingreep weer ongedaan gemaakt, door de 'oorspronkelijke' bogen 

boven de vensters weer aan te brengen. 

In het interieur is een tweedeling aanwezig waarbij het bouwdeel ten 

zuiden van de binnenplaats (zuidbeuk) uit de 17de eeuw dateert. In het 

gedeelte ten noorden van de binnenplaats (noordbeuk) zijn op de eerste 

verdieping nog twee oorspronkelijke vertrekken bewaard gebleven, com-

pleet met enkelvoudige balklaag in het zicht. De overige indeling is meer-

malen aangepast, maar de oorspronkelijke 18de-eeuwse structuur is nog 

wel fragmentarisch (in bouwmuren) aanwezig. 

Er is sprake van een hoge architectuurhistorische waarde. 

199 



200 



4.7.4 Bouwhistorische waarde 
Noordbeuk: Op de begane grond is vanwege de verlaagde plafonds niet 

vastgesteld of hier de oorspronkelijke enkelvoudige balklaag nog aanwezig 

is. In de twee westelijke traveeën zijn de oorspronkelijke vloeren verdwe-

nen in verband met de aanwezigheid van een trap tot in de jaren 1990. Op 

de verdieping zijn in twee vertrekken de originele enkelvoudige balklagen 

compleet met raveling in het zicht. In het vertrek ten oosten van de binnen-

plaats is een marmeren 18de-eeuwse schouw met eenvoudige boezembe-

timmering aanwezig, die mogelijk uit de bouwtijd stamt. 

op de tweede verdieping bevindt zich een kapgebint (onderslagbalk met 

drie stijlen met korbelen), die oorspronkelijk de zakgoot ondersteunde. 

De raamkozijnen dateren uit de bouwtijd en zijn voorzien van een hardste-

nen onderdorpel met neuten waarin de profilering doorloopt. 

Zuidbeuk: De 17de-eeuwse enkelvoudige balklagen van de begane grond 

en de eerste verdieping zijn hier nog aanwezig, zij het gedeeltelijk boven de 

verlaagde plafonds. Op de tweede verdieping is de deels bewaard geble-

ven 18de-eeuwse enkelvoudige balklaag met geprofileerde consoles in 

het zicht. De kozijnen op de begane grond dateren uit de 17de eeuw met 

aanpassingen van een hardstenen onderdorpel en 19de-eeuwse schuifven-

sters. 
Genoemde onderdelen hebben een hoge bouwhistorische waarde. 

4.7.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Zie 4.7.1. 

4.7.6 Conclusie waardestelling 
Hoge monumentwaarde: Exterieur voorgevel; binnenplaatsgevels oost- en 

zuidzijde en een gedeelte van de noordgevel; achtergevel. 

Interieur: Noordbeuk: de structuur van de twee vertrekken in de noord-

oosthoek op de eerste verdieping inclusief de enkelvoudige balklaag en de 

schouwpartij in het vertrek ten oosten van de binnenplaats. 

Zuidbeuk:l7de-eeuwse balklagen van de begane grond en eerste verdie-

ping; 18de-eeuwse balklaag tweede verdieping. 
Positieve monumentwaarde: Exterieur: positie deur voorgevel. 

Interieur: schouw vertrek ten oosten van de binnenplaats op eerste verdie-

ping (noordbeuk) 
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Indifferente monumentwaarde: recente aanpassingen (20ste eeuw) in het 

complex door plaatsing van verschillende sanitaire units en de aanleg van 

de gangstructuur rondom de binnenplaats. 
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4.8 Waardestelling Pompgebouw - Hofpoort 

4.8.1 Algemene historische waarde 
Het gebouw heeft ondermeer de Zwitserse en Hollandse garde en hun pro-

voost gehuisvest. Diverse instellingen van het parlement hebben hier hun 

kantoor gehouden. Tegenwoordig in gebruik bij de Tweede Kamer. 

4.8.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
Als onderdeel van de bebouwing op het Binnenhof hebben het pompge-

bouw en de Hofpoort met hun specifieke 18de-eeuwse uitstraling van de 

gevels een belangrijke waarde in dit wat achteraf gelegen gedeelte van het 

Binnenhof. De 18de-eeuwse aanpassing van de bebouwing in deze hoek om 

onder meer een beter zicht op de Hofpoort te krijgen is een mooi voor-

beeld van planning. Daarvoor waren de verschillende panden min of meer 

'toevallig' gebouwd en/of uitgebreid. 

4.8.3 Architectuurhistorische waarde 
Dit gebouwencomplex is een voorbeeld van aanpassing aan de aangren-

zende gebouwen. Omstreeks 1780 vallen deze gebouwen in het niet bij 

hun nieuwe buren, de Landsdrukkerij (westzijde) en het Comptoir-Generaal 

(oostzijde). Gunckel, architect van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 

ontwerpt een nieuwe façade voor beide gebouwen en een nieuwe pomp, 

die een prominente plaats krijgt voor de kwartronde gevel. Opmerkelijk is 

de baksteenarchitectuur waarin bosseringen zijn toegepast en gebruik van 

hardsteen voor de plint, cordonlijt, kroonlijst en attiek. De houten attiek 

die eertijds op de kroonlijst van de Hofpoort en het hoge gedeelte van het 

Pompgebouw aanwezig was, is op enig moment verwijderd. Gebleven zijn 

de 18de-eeuwse hardstenen schamppalen aan weerszijden van de poort-

doorgang. 

4.8.4 Bouwhistorische waarde 
De twee gevels in de poort zijn interessant vanwege de verschillende 

datering van deze op het oog vrijwel identieke 17de-eeuwse uitstraling. 

De oostgevel is in de 17de eeuw te dateren (maten baksteen, toepassing 

zandstenen diamantkoppen), terwiijl de overzijde (westzijde) een kopie is 

uit de 19de eeuw. 

Zie verder 4.8.3. 
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4.8.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Het Pompgebouw en de Hofpoort (vertrek op de verdieping) zijn in gebruik 

bij het parlement en vertegenwoordigen zodoende een hoge gebruikswaar-

de. 
De Hofpoort heeft een hoge gebruikswaarde vanuit het oogpunt van toe-

gang tot het Binnenhof aan de zuidzijde. Vanwege de ligging van de keu-

kens en verdere facilitaire vertrekken had de poort, ook wel Keukenpoort 

genoemd, in oorsprong een belangrijke functie in de aan- en afvoer van 

goederen.Deze poort maakte oorspronkelijk deel uit van een dubbele toe-

gang tot het Binnenhof via de Spuipoort. De poorten lagen niet in elkaars 

verlengde , maar waren via een zogenoemde bajonet , een route met een 

knik erin, met elkaar verbonden. Door sloop van de gevels langs de zuidzij-

de van de Hofsingel en langs de Hofplaats -waar nu de plenaire zaal van de 

Tweede Kamer is gelegen - is de beslotenheid van deze routing vervallen. 

4.8.6 Conclusie waardestelling 
Hoge monumentwaarde: gevelarchitectuur inclusief schamppalen, pomp. 

Indifferente waarde: indeling interieur. 
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4.9 Waardestelling Goudsmidskeurhuis en Sche-
pelgebouw 

4.9.1 Algemene historische waarde 
Er is alleen sprake van historische waarde bij de gevel van het Goudsmids-

keurhuis. De tekst met wapensteen op de voorgevel geeft een directe band 

met de oorspronkelijke functie van het pand als keurhuis voor de goud- en 

zilversmeden. Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom de voorge-

vel de eeuwen heeft getrotseerd. De gevel is hierdoor een vertegenwoordi-

ger van allerlei instanties die zich ooit op het Binnenhof hebben bevonden 

en moet zodoende hoog worden gewaardeerd en heeft zodoende een hoge 

monumentwaarde. 

4.9.2 Stedenbouwkundige en ensemble waarde 
De Goudsmidskeurhuisgevel heeft als relict van een verdwenen gevelwand 

van diverse verschijningsvormen een positieve stedenbouwkundige waar-

de. De ensemblewaarde is verloren gegaan met de sloop van de omlig-

gende panden. 

De gevel van het Schepelgebouw voegt zich naar de oude rooilijn. Qua volu-

me heeft het pand echter geen aansluiting bij de aangrenzende panden, en 

wordt het Goudsmidskeurhuis zelfs enigszins verdrongen. 

Op grond van het aanhouden van de rooilijn heeft het pand een positieve 

stedenbouwkundige waarde. 

4.9.3 Architectuurhistorische waarde 
Goudsmidskeurhuis: De gevel is een representant van de Hollandse Renais-

sancebouwstijl, die in de eerste helft van de 17de eeuw is toegepast. Deze 

stijl heeft op het Binnenhof veel navolging gehad en werd in de 19de eeuw 

erkend als de geschikte, waardige bouwstijl voor overheidsgebouwen. 

Architect zou Pieter Noorwits zijn, die in 1645 een benoeming tot 'opzich-

ter en controleur van de Grafelijkheid' kreeg. De gevel heeft zodoende een 

hoge architectuurhistorische waarde. 

Schepelgebouw: Het gebouw is een samenstel van verschillende stijlen. 

Met de forse kroonlijst refereert het aan het 18de-eeuwse buurpand. De 

vensters van de bel-etage lijken geïnspireerd door vroeg 19de-eeuwse 
exemplaren. Het muurwerk van de voorgevel is uitgevoerd als een buiten-

spouwblad van een betonconstructie in halfsteensverband (overwegend 
strekkenlagen). 

De architectuurhistorische waarde is derhalve indifferent. 	 223 
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4.9.4 Bouwhistorische waarde 
De gevel van het Goudsmidskeurhuis vormt op het Binnenhof een goed 

voorbeeld van Hollandse Renaissancebouwstijl, waarbij gebruik is gemaakt 

van natuursteen in de strekken en rondboog van de poortingang. De na-

tuurstenen tekstband met wapen is een belangrijk element in de gevelar-

chitectuur. 
De bouwhistorische waarde van de gevel van het Goudsmidskeurhuis is 

hoog. 
Voor de gevel van het Schepelgebouw geldt een indifferente waarde. 

4.9.5 Waarde vanuit de gebruikshistorie 
Zie 4.9.1. 

4.9.6 Conclusie waardestelling 
Hoge monumentwaarde: gevel Goudsmidskeurhuis. 

Indifferente monumentwaarde: gevel Schepelgebouw en de indeling van 

het achter de gevels liggende kantoorgebouw. 
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Brouwersgracht 118-b, 

1013 HA Amsterdam 

e-mail: 	 @icloud.com  

telefoon: 

Uitvoering 
Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek en Restauratie F. Franken 

Brouwersgracht 118b 

1013 HA Amsterdam 

e-mail: 	 @icloud.com  

telefoon: 

Bureau Voor Bouwhistorisch Onderzoek (BVBO) 

Stadhoudersplantsoen 212 

2517 SK Den Haag 

e-mail: 	 c 1 n .n1 
telefoon: 

Faserings- en waarderingstekeningen 

Restauratie — Bouwhistorisch Onderzoek 

Hofvijver 86 

5346 KD Oss 

e-mail: 

telefoon: • 

@telfort.nl 
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